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AS ELECCIÓNS DO 21-O
NA PRENSA GALEGA
Xosé A. Neira Cruz
Universidade de Santiago de Compostela

Se nalgún ámbito queda reflectida a maquinaria que se desprega co gallo da
celebración duns comicios electorais, ese é o dos medios de comunicación, verdadeira pantalla da evolución crecente do periplo que desemboca no día en que
os cidadáns depositan o seu voto nas urnas. Alén do seu labor de testemuñas
do devalar da campaña electoral trazada por cada un dos partidos políticos en
loita, por cada un dos líderes aspirantes a se faceren co favor do electorado, os
medios de comunicación contan cun protagonismo ás veces mesmo desmesurado que pode conseguir axigantar ou minimiza-los feitos nos que os protagonistas son os personaxes políticos, cando non son eles mesmos altofalantes dos
designios trazados desde os despachos do poder. Entre os medios de comunicación, quizais sexa necesario sinala-lo papel esencial de notarios do acontecer
que rubrican as distintas cabeceiras de prensa, a percorreren coa puntualidade
de cada edición o que sucedeu en cada un dos actos electorais do día anterior
e a anunciaren o programa previsto para o presente día. Se a radio e a televisión teñen a capacidade da inmediatez, a forza da palabra e da imaxe en directo, mesmo o poder de viraren o discurso político en función dun micrófono
que se achega ou dunha cámara que se acende para dar paso en directo a esa
declaración e poñela, a un tempo, en miles de fogares conectados, a prensa
conta coa posibilidade preciosa da contextualización demorada, esa que o lector esixente vai procurar coa lectura ó día seguinte. Ó mesmo tempo, un xornal pode converterse nunha coral de voces: as máis neutras –ou non tanto– dos
cronistas que achegan as palabras e os feitos ó lector que estivo ou non puido
estar presente cando o político subiu á tribuna dos oradores; e as coloreadas co
matiz da opinión e da análise que ofrecen os columnistas que esmiúzan o discurso pronunciado, que contrastan datos, que os sitúan na historia dos comicios pasados ou que son quen de enxergar cábalas de futuro a partir do que se
dixo ou do que non se chegou a dicir.
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Xa que logo, non é poder en absoluto menor o que exercen sobre o electorado as palabras impresas, ás veces co efectismo dun titular que, tirado de contexto, é o primeiro e, ás veces, mesmo o único que vai entrar polos ollos do lector e ficar no seu entendemento.
No momento de analiza-lo papel cumprido pola prensa galega nas pasadas
eleccións autonómicas do 21 de outubro, hai que destacar, en primeiro lugar, a
acusada importancia que practicamente a totalidade das cabeceiras do noso
país lle outorgaron á campaña electoral, ata o punto de despraza-las seccións
habituais e conseguir un espacio de seu no corpo do xornal que ocupou, na
meirande parte dos casos, a extensión de caderniños completos cos que algún
dos medios –é salientable, neste sentido, o caso de La Voz de Galicia– chegaron
a abri-la súa paxinación. En función dese protagonismo principal outorgado á
campaña electoral, está a necesidade de seguir con puntualidade e sistema o
que acontece nas distintas frontes de información, ás veces a emitiren contidos
contemporaneamente. Para isto, os principais xornais galegos veñen poñendo
en práctica a estratexia de confiar a información sobre cada un dos partidos
participantes –fundamentalmente os máis destacados e con posibilidades de
acada-la confianza do electorado– en determinados xornalistas da casa, que viaxan cabo dos líderes políticos (con frecuencia, nos medios de transporte dispostos polos partidos) por toda a xeografía galega. La Voz de Galicia, El Correo
Gallego/O Correo Galego, Faro de Vigo e La Opinión destacaron nesta cobertura e
foron tamén estes xornais os que máis espacio lle dedicaron á información electoral nos distintos días que durou a campaña. Outros xornais, nomeadamente
o Atlántico Diario, ensaiaron fórmulas híbridas nas cales combinaron estratexias
como a descrita con anterioridade –xa que logo, máis personalizadas e coherentes– coa publicación de textos recibidos de axencias, coa asignación de máis
dun redactor ó seguimento dun partido político, ou co constante cambio dos
xornalistas que se ocuparon de informar sobre as actividades dos distintos partidos. Os restantes medios, ben por non contaren coa capacidade abonda para
afrontar un despregue semellante, ben por ofreceren uns contidos considerablemente máis minguados, non optaron por ese repartimento de profesionais
por partidos, limitándose a unha asignación arbitraria e á publicación de informacións en función da proximidade dos actos cubertos ó espacio informativo
propio da cabeceira.
A presentación dos contidos en páxina, e a súa ordenación a ollos do lector
en función das distintas cores políticas, seguiu a práctica habitual de respecta-la composición do Parlamento galego na lexislatura xustamente precente. Isto
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quere dicir que o partido con meirande representación é o que adoita abri-las
páxinas do caderniño electoral, seguido polas sucesivas forzas políticas por
orde de representación no hemiciclo. Esta convención, sen embargo, admite
excepcións en función das viraxes da propia campaña ou do protagonismo acadado polos distintos líderes ou polos políticos correlixionarios que veñen
apoialos. Na capacidade de adaptarse ás irregularidades deste terreo movedizo,
ou na disposición a incorpora-la variabilidade como elemento de actualidade
engadido que poida tirar pola atención do lector, calíbrase tamén a versatilidade do medio, ou incluso o seu desexo de outorgarlles un protagonismo equilibrado ás distintas forzas políticas. Neste sentido, cómpre sinala-lo exercicio de
constante readaptación de fórmulas en función das variables citadas realizado
polo xornal coruñés La Opinión, o cal, con independencia da orde asignada a
cada partido, levou á portada do caderniño a foto e o titular correspondentes ó
líder ou ó partido máis destacados pola súa actuación na xornada precedente.
A opción das outras cabeceiras acomodouse máis ó esquema preestablecido,
con variacións mínimas que a penas alteraron a composición de planas dos distintos días que durou a rodaxe das caravanas electorais.
Cabo do antedito, hai que sinala-lo espacio asignado a cada un dos partidos
en pugna. Nesta parte, hai que sinala-lo maioritario protagonismo outorgado
pola prensa galega ós actos electorais vinculados ó Partido Popular de Galicia,
tendencia que acadou a súa meirande cota no caso dos xornais El Correo
Gallego/O Correo Galego, os cales inclinaron claramente a balanza das súas páxinas cara á antedita forza política. Así, pódese indicar que, fronte a unha media
de tres-catro planas diarias dedicadas a información sobre o PP, o xornal de
Santiago puxo a disposición das outras dúas forzas políticas maioritarias da
oposición, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido dos Socialistas de Galicia PSOE, unha soa plana. A desigualdade sinalada acrecentouse ou diminuiu en
función da inclusión, fóra das páxinas do caderniño electoral, dunha entrevista con cada un dos líderes; en todo caso, é un feito constatable que a opción
primordialmente atendida desde o punto de vista informativo por parte do
grupo Correo Gallego foi a defendida polo Partido Popular, quen tamén acaparou a maioría das portadas destes xornais relacionadas co desenvolvemento da
campaña electoral. Noutros diarios, como La Región e El Progreso, advertiuse
unha tendencia semellante, aínda que non tan acusada como no caso de El
Correo Gallego/O Correo Galego, cabeceira que tamén levou a palma no momento de publicar, igualmente fóra das páxinas do caderniño, a inauguración de
obras directamente vinculadas á actividade do goberno autonómico. Polo que
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atinxe ós restantes diarios galegos, pódese falar dun repartimento equilibrado
da paxinación entre as tres forzas políticas maioritarias, tendo en conta sempre
a orde xa indicada que, como dixemos, só La Opinión de A Coruña altera en función de criterios de prioridade informativa.
Os xornais galegos mantiveron unha postura practicamente unánime no
momento de atende-las actividades electorais desenvolvidas polos partidos
políticos máis minoritarios, confinados todos eles a un espacio común, situado
nas páxinas de peche de caderniño, nas cales as distintas forzas de cola tiveron
que comparti-la escasa relevancia que, en xeral, lles quixo outorga-la prensa de
Galicia. Esta opción, independentemente de obedecer a cuestións vinculadas a
rutinas redaccionais (e deixando á parte o feito de que, por razóns obvias, efectivamente non todo nin todos poden aparecer nas páxinas dos xornais con
idéntica presencia), coloca á prensa como un elemento máis que reforza a tendencia ó asentamento de determinadas opcións políticas fronte a outras que,
ademais, ou por non contaren co apoio social suficiente, se teñen que conformar cos retallos de papel impreso que boamente lles son concedidos no conxunto da información que se publica sobre as eleccións.
En canto á formulación dos contidos, cómpre falar, en primeiro lugar,
dunha clara preeminencia da crónica con respecto ós demais xéneros. Trátase
dunha escolla consecuente e xustificada polo tipo de información que hai que
presentar; reforza esta opción, ademais, o feito de que o relato das incidencias
electorais atope, na prensa, unha tradicional correspondencia con este xénero
que permite unha fluída conxunción de narración de acción adubada de abondosos aspectos descritivos. De tódolos xeitos, é preciso ter en conta que cada
xornal, ou mellor dito, mesmo cada redactor, adapta a crónica ó rexistro por el
desenvolvido ou ós voos que lle quere imprimir á súa pluma. Neste sentido, no
conxunto da prensa galega destaca a calidade que, desde o punto de vista
estrictamente redaccional, se albisca na información electoral publicada polos
xornais La Voz de Galicia e La Opinión. Os redactores do primeiro xornal desenvolveron unha liña caracterizada pola presentación de aspectos colaterais
–moitas veces, marcadamente ambientais– ás propias mensaxes partidistas, sen
descoidar estas mesmas no miolo da información. Isto permitiulles botar man
de recursos no ámbito da titulación que destacan, no conxunto da prensa galega, pola súa orixinalidade e a súa capacidade de impacto non necesariamente
sensacionalista sobre o lector. No caso de La Opinión foi a atención escrupulosa
á propia retórica dos oradores a que lle deu pé á presentación perante os lectores de textos interesantes e afastados das canles rutineiras que foron máis fre-
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cuentes noutras cabeceiras máis atadas ó desenvolvemento milimétrico dos tópicos recorrentes que aparecen neste tipo de celebracións vinculadas ós comicios.
Cabo do protagonismo xeral da crónica como xénero maioritario –mesmo
case exclusivo nalgúns xornais– nas páxinas da prensa galega dedicadas á información sobre a campaña electoral, hai que salientar tamén o emprego da opinión, dimensión esta igualmente moi presente nestas ocasións e que, no caso
das pasadas eleccións autonómicas galegas, algúns xornais reforzaron especialmente. É o caso de Faro de Vigo, Atlántico Diario, El Correo Gallego e La Opinión.
Exercida sempre por columnistas habituais de cada unha das cabeceiras citadas
–ou por redactores particularmente implicados na información política–, esta
opinión detívose fundamentalmente no propio proceso electoral como feito
digno de análise, tendo máis en conta a campaña e as ramificacións habituais
(sexan enquisas, sexa desembarco de políticos foráneos) que as mensaxes ou
consignas concretas proclamadas por tal ou cal opción. Só os columnistas de El
Correo Gallego se afastaron desta liña e utilizaron os seus espacios de opinión
para comparar ofertas políticas, valorar líderes e decanta-las súas preferencias
de xeito partidista, opción esta que, por outra banda, non se afasta demasiado
da liña desenvolvida por este xornal e polos creadores de opinión que adoitan
publicar textos nas súas páxinas.
A reportaxe foi o outro dos pés sobre os que se asentou a configuración por
xéneros dos caderniños electorais confeccionados pola prensa galega co gallo
das eleccións. A través da reportaxe deuse entrada a temáticas máis abertas cás
estrictamente cinguidas ó devalar das xornadas da campaña. Temas máis amplos
e xerais, de cariz máis sociolóxico, de contexto ou de recapitulación, permitíronlles ós lectores asoma-la ollada sobre aspectos tamén políticos pero non puramente partidistas ou electorais. Por outra parte, aquelas dimensións da campaña que, pola súa compoñente anecdótica ou pola súa carga personalista, máis
permitían a intervención da lanceta dun reporteiro hábil e ocorrente, foron recollidas nestes espacios que poderiamos definir como "terra de ninguén", á fin
terra de todos, por permitiren a veciñanza, nun mesmo texto, de cuestións que
tocaban ou implicaban as distintas opcións políticas en loita.
Non quedou fóra do menú de xéneros confeccionado pola prensa galega
para a pasada campaña a entrevista, xénero tamén frecuente no momento de
presenta-la información electoral. A utilización deste xénero por parte dos
xornais galegos obedeceu basicamente a dúas liñas particularmente marcadas.
Así, determinadas cabeceiras optaron pola publicación de entrevistas con distintos líderes –de primeira ou de segunda liña– fóra das páxinas dos caderni-
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ños electorais; foi o caso de La Voz de Galicia e El Correo Gallego. Outros xornais
empregaron a entrevista encadrada no corpo dos propios caderniños para dar
entrada a voces diferentes, caras ás veces mesmo anónimas, reflexo do variado
tecido social galego. Estes personaxes upados á actualidade política presentaron,
desde as súas declaracións, un punto de vista máis sobre o desenvolvemento da
campaña e sobre as distintas ofertas políticas presentadas polos partidos desde
o púlpito de cada mitin. Atlántico Diario, Faro de Vigo e, sobre todo, La Opinión
inclináronse por esta tendencia. Independentemente destas dúas orientacións
ben contrastadas, e xa desde o punto de vista dos contidos, chamou a atención
a carga de opinión propia que algúns entrevistadores verteron á hora de presentar algunhas das entrevistas cos personaxes políticos, fundamentalmente con
aqueles de menor relevancia pública. Un exemplo disto –ó noso entender quizais un dos máis destacados– podémolo atopar na entrevista publicada en La Voz
de Galicia o 20 de outubro de 2001 (é dicir, na xornada de reflexión), texto presentado baixo o epígrafe fixo "Sen cancelas", asinado por Montse Carneiro, na
entradiña do cal a redactora, no momento de presentar a Ricardo Varela, candidato número 1 do PsdeG-PSOE por Lugo, di o seguinte: "Son once en casa.
Madre, padre, hijos, la tarántula, el perro, el hamster y los tres lagartos. Los fines
de semana, los humanos se van de excursión y los seres inferiores quedan guardando el piso de Lugo. Extraña circunstancia. Sólo le gana en rareza el pronóstico del padre: el PSOE tendra mayoría suficiente para gobernar. Es la volatilidad. Nada que ver con las mariposas monarca". Independentemente do discutible enxeño redaccional que interveu no momento da formulación deste comezo
de entrevista, parécenos evidente unha intervención por parte da entrevistadora
que supera os lindes marcados pola obxectividade e que supón unha toma de
postura de partida sobre o entrevistado que lle pode afectar á imaxe que del tiren
os lectores que se acheguen a este texto.
Tampouco faltaron –como soe acontecer en case tódalas citas electorais– a
axenda de actos e mailo panel de breves, zarapallada temática na cal os redactores dos distintos xornais chegaron a incluír comentarios, soltos de opinión sen
sinatura, misivas dos lectores, anecdotario variado, audímetros electorais, pequenos infográficos sobre a evolución das enquisas, mapas polos que seguir graficamente as comitivas de cada partido, quilometraxe percorrido por cada un dos
políticos pola xeografía galega, fotografías curiosas acompañadas de pés de foto
ocorrentes ou reflexións dos propios líderes sobre temas diversos, algúns deles
certamente afastados de calquera referencia política ou social con relevancia
clara. Cultivou con particular fruición este tipo de "información de miúdos" o
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xornal El Correo Gallego, que tamén incluíu no lote unha revista de prensa na que
foi recollendo referencias publicadas por outros xornais galegos, do resto do
Estado ou estranxeiros sobre as eleccións autonómicas de Galicia.
Finalmente, hai que salienta-la introducción no caderniño electoral de La
Voz de Galicia da sección "La vuelta a Galicia en diez historias", a cargo de
Blanca Riestra, textos dificilmente situables nun xénero concreto, a medio
camiño entre a reportaxe e o texto literario, nos cales a conexión coa contenda
electoral de fondo chega a quedar practicamente diluída. Pensamos que a
opción por este tipo de contidos pode obedecer ó desexo de ofrecerlle ó lector
unha oferta o máis diversificada posible, co fin de combate-lo tedio que ás veces
chega a producir unha saturación de información propia ou exclusivamente
política. En todo caso, non deixamos de anotar, en liña seguida, a estrañeza que
este tipo de propostas poden causar no lector medio, sobre todo cando, repetimos, ás veces resulta realmente difícil localiza-lo fío que conecte o texto concreto co conxunto xeral co que ten que convivir.
Non queremos remata-la valoración xeral sobre os textos publicados na
prensa galega con ocasión da celebración das pasadas elección autonómicas sen
facer unha referencia á lingua, non tanto no que atinxe á calidade desta (a análise da cal, tanto en galego como en castelán, daría lugar a un artigo específico), senón no que ten que ver coa escolla dunha ou doutra lingua por parte do
redactor. Sabido é que, neste tema, os xornais teñen establecido regras ben precisas que dificilmente é posible mover ou alterar sen creba-los mandados dos
libros de estilo. Ora ben, non deixa de chama-la atención a utilización dunha
ou doutra lingua feita por determinados xornalistas co fin de introducir nos
seus textos referencias ou contidos que van máis alá da cuestión meramente lingüística. Así, é de lamentar, unha vez máis, que aínda se siga a practica-la traducción sistemática das declaracións vertidas por determinados líderes que
falaron en galego e teñen que ve-las súas palabras impresas en castelán. Non hai
xustificación –nin sequera pola vía dos citados libros de estilo– que ampare esta
práctica que, á parte de conculca-lo réxime de cooficialidade lingüística vixente na comunidade galega, está a confinar a unha das linguas (neste caso, a galega) a unha situación de subordinación que vai en contra do establecido pola
lexislación. Os xornais, ademais de espello dunha realidade e transmisores
duns contidos informativos expostos coa meirande transparencia –tamén lingüística– posible, teñen que aterse e respecta-lo marco legal no que se move a
sociedade no seu conxunto. Con todo, fala moi pouco a favor do proceso de
normalización e equiparación das linguas este exercicio ancorado en anos nos
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que o galego aínda tiña que xustificar un lugar de seu que, alomenos desde o
punto de vista da legalidade vixente, hoxe parece ter garantido.
Máis alá desta cuestión tan lamentable como actual, cómpre sinalar outro
aspecto que se puido rastrexar en parte dos textos estudiados, nos cales uns
redactores situados no castelán –por opción propia ou por prescrición do
medio no que traballan– botaron, sen embargo, man do galego para salferi-los seus comentarios de xiros ou expresión cos que pretenderon dicir máis
–e non só desde o punto de vista informativo– do que dirían as súas equivalentes en castelán. Ilustramos este particular recollendo un exemplo tirado de
La Voz de Galicia (20.10.2001, p. 4), no cal o redactor, Luis Ventoso, no
momento de inicia-la súa crónica sobre un acto electoral correspondente ó
BNG, escribe o seguinte: "En cierto modo el BNG es conservador, pues cumple al milímetro con sus tradiciones. Todas las campañas se pechan en el
pabellón de As Travesas de Vigo. En primera fila se sientan desde sempre os
tres de sempre: Beiras, Paco Rodríguez y Bautista Álvarez". Coidamos que a
connotación humorística que se pretende introducir pola canle da interpolación lingüística é obvia; outra cousa, ó noso entender, é que a dita licencia
resulte atinada ou mesmo correcta desde o punto de vista da obxectividade e
a neutralidade informativa.
Poñemos punto final a esta análise facendo unha última referencia ós contidos non textuais incorporados ás páxinas dedicadas á información electoral que
publicou a prensa galega co gallo das pasadas eleccións autonómicas. Nesta
parte, cabe falar do concurso de tres ferramentas gráficas fundamentais utilizadas pola prensa galega por esta orde de preferencia: a fotografía, a infografía e
maila ilustración.
No caso da fotografía, hai que sinala-lo indiscutible protagonismo que
algúns xornais lle outorgaron á imaxe, práctica que en absoluto se contradí coas
tendencias da prensa desde a irrupción do chamado "xornal postelevisivo". La
Voz de Galicia e La Opinión destacaron non só pola cantidade senón pola calidade do material gráfico que publicaron, buscando a expresividade do primeiro plano e fuxindo, dentro do posible –algo que en actos electorais adoita ser
moi difícil– da tópica e repetitiva foto de oradores congregados ou de público
inidentificable e, xa que logo, con escasísima dimensión informativa. Nestes
dous xornais –nomeadamente en La Opinión– foi frecuente atopar planas completas case exclusivamente dedicadas á reproducción de fotografías acompañadas de breves columnas de texto ou mesmo de simples pés, o cal evidencia
unha aposta clara desta cabeceira por prioriza-la imaxe sobre o texto ou, cando
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menos, por romper lanzas a prol doutra maneira de informar que, sen ter que
ser necesariamente a máis atinada, si lle outorgou a este medio unha imaxe
diversificada no conxunto da prensa galega durante a duración da campaña
electoral. Outro xornal, El Correo Gallego, procurou, non sempre con demasiado acerto, ofrecer ós seus lectores a imaxe do día da campaña, a cal consistiu
na presentación de planos insólitos ou diferentes dos líderes ou dos actos de
campaña. Situadas baixo o epígrafe "Imagen insólita", estas fotografías contaron
sempre co concurso dun titular máis ou menos enxeñoso e dun texto breve
redactado nunha liña semellante.
Non hai que destacar especiais esforzos imaxinativos na elaboración de infográficos para estas eleccións, recurso este que serviu, fundamentalmente, para
presentar do xeito máis gráfico posible a evolución das enquisas ou para situar
xeograficamente –previa introducción do mapa correspondente– os actos de
campaña de cada partido. En canto á ilustración, foi La Voz de Galicia o xornal
que máis botou man dela, seguindo unha práctica habitual nas súas páxinas,
sen máis despregue nin esforzos suplementarios que evidenciasen un interese
por parte deste medio por atopar, por esta canle, unha vía diferenciada para a
presentación da información electoral.

Resumo
AS ELECCIÓNS DO 21-O
NA PRENSA GALEGA
Xosé A. Neira Cruz

Cada vez que ten lugar unha campaña electoral, os medios de comunicación establecen unhas
estratexias informativas para lograr abrangue-lo maior número de informacións. A prensa escrita foi
sempre a principal referencia mediática ó longo dunhas eleccións e no caso que tratamos, as últimas
autonómicas de outubro de 2001, foron varias as propostas que se puideron ver no quiosco. Uns comicios implican sempre un cambio nas rutinas da producción informativa e isto reflíctese nos xornais a
través dos xéneros, das ilustracións, das fotografías e, por suposto, no espacio dedicado, nos temas e
nos enfoques.
PALABRAS CLAVE

Xornalismo electoral, xéneros xornalísticos, xornalismo impreso, eleccións.
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AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 2001
NA RADIO EN GALICIA
Xosé Ramón Pousa
Universidade de Santiago de Compostela

O seguimento informativo das eleccións do 21 de outubro de 2001 ó
Parlamento de Galicia xustificaron a posta en marcha nas emisoras convencionais
do sistema radiofónico galego dunha programación especial que se desenvolveu
ó longo das dúas semanas de campaña electoral. En xeral, tódalas emisoras de
ámbito estatal, tanto públicas como comerciais, incrementaron minimamente a
súa ventá de emisión local, dando lugar a programas informativos especiais para
o circuíto galego. Paralelamente estas informacións tiveron unha maior presencia en tódolos grandes informativos nacionais.
As poucas emisoras que ofrecen unha programación realizada exclusivamente dende e para Galicia tamén reforzaron os seus espacios informativos con
seccións dedicadas á convocatoria electoral, poñendo en marcha programas
especiais para o seguimento da campaña e dos resultados electorais, como foi
o caso da Radio Galega e das emisoras locais Radio Obradoiro e Cadena
Noroeste.
Na aspecto formal, cabe indicar que a totalidade das programacións dotaron
os seus programas electorais de elementos sonoros identificativos que permitían
situa-los oíntes no espacio sonoro correspondente.
RADIO GALEGA

A cobertura informativa das eleccións autonómicas na radio pública galega
comezou semanas antes coa denominada precampaña. Durante este tempo a
información que xeraba cada un dos partidos políticos foi incluída sistematicamente nos principais informativos da Radio Galega, estes son: "Galicia primeira hora" (7,00-9,05), "Galicia ás dúas" (14,00-14,30) e "Galicia última hora"
(20,00-20,30). O tempo dedicado a cada unha das opcións políticas e a súa
colocación na escaleta era proporcional á representación parlamentaria de cada
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un dos partidos. Con todo, en precampaña non existían uns tempos predeterminados e a duración destas informacións, aínda sendo proporcional, dependía do volume de información preelectoral que se xeraba en cada xornada. Este
tipo de noticias eran incluídas no informativo en bloque pero sen ningún distintivo especial, tiñan unha duración aproximada de cinco minutos en total. A
cobertura e a redacción destas informacións corría a cargo dos distintos redactores da Radio Galega.
Unha vez que comeza a campaña electoral propiamente dita asignouse un
redactor a cada un dos partidos maioritarios que concorrían ás eleccións, así
Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Outros (no que
se englobaban os partidos minoritarios). Os redactores cubrían a actualidade electoral de cada un dos partidos por todo o país e debían face-las súas informacións
axustándose a un tempo xa asignado. Tempo que era proporcional á representación parlamentaria de cada un dos partidos. O bloque de información electoral
tiña un espacio fixo dentro dos informativos, incluíase ó final e estaba perfectamente diferenciado, mediante unha sintonía propia, do resto das noticias. O
redactor xefe da Radio Galega coordinaba este bloque de noticias.
Un terceiro punto informativo foi a propia xornada electoral. Dende primeira hora da mañá do 21 de outubro a Radio Galega fixo unha programación especial para informar dos comicios. Houbo un primeiro informativo especial para
dar conta da apertura dos colexios electorais e logo, ó longo do día, nos boletíns
horarios dábase información sobre as votacións máis salientables, comparecencias do conselleiro da Presidencia e posibles incidencias. No informativo das
dúas da tarde fíxose unha compilación do acontecido pola mañá e só un pequeno apuntamento ó final sobre outras noticias da xornada. Xa pola tarde os puntos informativos estiveron nas sedes dos distintos partidos, nalgúns colexios
electorais e no Pazo de Congresos de Santiago. Dende as oito da tarde levouse a
cabo un programa especial presentado por Xusto López Carril que durou ata
preto das doce da noite. Neste espacio houbo entrevistas, conexións cos puntos
informativos, tertulia, recontos de resultados... Practicamente todo o cadro de
persoal da Radio Galega, sobre todo redactores, traballou esa xornada festiva.
O día seguinte os principais informativos da Radio Galega fixeron un amplo
resumo dos resultados electorais.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

A radio pública estatal tamén dedicou numerosos espacios informativos
ás eleccións autonómicas galegas a través da programación de tres das súas
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emisoras: RNE1, Radio 5 Todo Noticias e Radio Exterior de España. Os quince días de campaña electoral tiveron unha ampla cobertura, con máis de 18
horas de programación. Radio 1 mantivo, entre o 8 e o 21 de outubro de
2001, dentro da súa programación territorial galega, tanto diaria como de fin
de semana, un espacio electoral de 10 minutos diarios, que se emitía dentro
do Informativo principal de medio día, entre as 13,30 e as 13,40 h. Os catro
últimos días da campaña este espacio completouse cunha entrevista de dez
minutos a cada un dos catro principais candidatos ás eleccións: Anxo
Guerreiro, Pérez Touriño, Xosé Manuel Beiras e Manuel Fraga, respectivamente.
Na súa programación de ámbito estatal RNE1 incluíu un espacio informativo diario de 5 minutos, dentro do programa "España a las siete". Outros 5
minutos de información electoral galega no espacio "España a las 14h". Tres
minutos dentro do informativo "España a las 20h" e outros 5 minutos no espacio "España a las 24 h". Ademais os catro últimos días de campaña mantivo
unha entrevista de dez minutos en directo con cada un dos catro grandes líderes do marco autonómico, emitidas entre as 8,45 e as 8,55 h.
A cobertura electoral galega a nivel estatal da emisora pública completouse
cun programa especial de apertura de campaña e con outro programa especial
de fin de campaña, emitido entre as 19 e as 24 h do día dos comicios, conducido por Manuel Antonio Rico.
Radio 5, a fórmula "Todo Noticias" de Radio Nacional de España, cunha
programación exclusivamente informativa, dedicou cinco minutos diarios da
súa programación territorial ás eleccións en Galicia, que se emitían na franxa
horaria da mañá, entre as 7,45 h e 7,55 h, e outros dez minutos na franxa da
tarde, entre as 14,45 e as 14,55 h. Na programación da fin de semana, Radio 5
dedicaba dez minutos do seu informativo territorial ás eleccións galegas. A
nivel estatal, Radio 5 ofreceu información sobre a apertura da campaña, a xornada electoral e os resultados das eleccións.
Dentro do ente público RNE, a emisora de difusión internacional Radio
Exterior de España mantivo un seguimento diario das eleccións galegas cun
espacio de cinco minutos de información diaria, dirixido especialmente á colonia galega espallada polo mundo.
CADENA SER

A Cadena SER é a única gran cadea comercial que non consegue establecer unha programación en circuíto autonómico capaz de responder a retos
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informativos como os que presenta unha campaña electoral. Isto débese á complexa estructura da propiedade das emisoras galegas, cun único centro emisor
en Santiago que é propiedade da cadea, mentres o resto das emisoras pertencen a empresas familiares locais de grande arraigamento no negocio da radiodifusión en Galicia que acaban impoñendo os seus criterios de programacións
locais, en ocasións por encima dos criterios da cadea.
Durante a campaña electoral, a Cadena Ser en Galicia ofrecía un programa
diario sobre as eleccións. Tratábase dunha desconexión especial para Galicia,
xusto no espacio de tempo que ocupaba o programa "La media vuelta", entre
as 21,05 e as 21,55 da noite, presentado por Nacho Lewin. Este programa mantívose diariamente, agás sábados, domingos e festivos, así como un dos mércores en que había retransmisión de fútbol.
A nivel autonómico a Ser puxo en marcha un programa de eleccións, cun formato de mesa de debate, moderado polo xefe de informativos da Cadena Ser en
Galicia, Gonzalo Cortizo, e contaba con invitados que, ben dende o estudio de
Santiago ou a través do teléfono, comentaban a actualidade do día e daban as
súas opinións sobre a marcha da campaña. Estiveron presentes políticos das
principais forzas, como Francisco Rodríguez (BNG) ou Víctor Vázquez
Portomeñe (PP); escritores, como Suso de Toro ou Manuel Rivas, e analistas procedentes de varios campos de coñecemento, como a Socioloxía (Juan Luis
Pintos) ou o Dereito (Carlos Ruiz Miguel). Dun xeito especial participaron a diario xornalistas doutros medios de comunicación, como Luís Congil (AGN) ou
Fernando Varela (La Opinión). No derradeiro programa, a SER fixo un percorrido polas principais redaccións dos xornais galegos (La Voz, Faro, El Correo, La
Opinión) para recolle-la valoración dos xornalistas que interviñeron na campaña.
Ademais da tertulia entre os convidados, o programa moderado por Cortizo
daba paso a unha rolda de conexións en directo cos principais mitins do día,
que normalmente estaban a celebrarse no tempo de emisión do espacio. Era
entón cando interviñan os tres enviados especiais da Cadena Ser, que durante
toda a campaña se encargaron de seguir a cada un dos tres partidos maioritarios: Soledad Domínguez (PP), Aida Pena (PSdeG-PSOE), profesionais da emisora de Santiago, e Marcos Sanluís (BNG), pertencente ó cadro de persoal da
Coruña.
No programa de eleccións facíase, ademais, unha análise comparativa entre
os diferentes programas electorais. Neste espacio recollíanse cortes de voz dos
expertos de cada partido no tema que se sometía a análise: sanidade, infraestructuras, educación... Por outra parte, na sección "Hemeroteca" emitíase unha

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 22

Xosé Ramón Pousa

reportaxe sobre temas clave durante a lexislatura: os pactos municipais, os problemas da pesca e o agro, o caso Aspergillus... Todo, naturalmente, acompañado coas voces dos seus protagonistas.
A SER tamén creou unha personaxe radiofónica. O xornalista Mel Otero
convertíase no "Buho de campaña" e relataba as anécdotas e as curiosidades que
se vivían dentro e fóra das caravanas electorais. Fóra do programa, e xa no espacio de cadea nacional "Hora 25", Otero recuperaba a seriedade e facía un resumo do acontecido nos mitins de cada un dos tres partidos maioritarios.
O 21 de outubro, día da xornada electoral, o equipo de "Hora 14" da fin de
semana desprazouse ata Santiago, con Javier Manzano á cabeza. Pola tarde,
desde as oito do serán, Iñaki Gabilondo conduciu o programa especial de eleccións, no que interviñeron como convidados Josep Ramoneda, Manuel Rivas e
Antón Losada.
CADENA COPE

A Cadena COPE puxo a proba nestas eleccións a forza dunha cadea fortalecida polas últimas concesións de frecuencias radiofónicas outorgadas polo
goberno de Fraga Iribarne, polo que pasou a contar con 20 emisoras de programación convencional distribuídas por toda Galicia que, ademais da súa programación local, emiten programas informativos de difusión galega. Durante
toda a campaña electoral a COPE intensificou a presencia de Galicia en tódolos
informativos da cadea estatal, incorporando breves informacións sobre a marcha da campaña electoral que se ampliaban nos grandes informativos da mañá,
tarde e noite. Estas informacións foron elaboradas por un equipo integrado por
xornalistas da redacción de Santiago e o apoio de tódalas emisoras locais, coordinado polo xefe de informativos da cadea autonómica, Pablo Acción.
Ó longo das dúas semanas de campaña, COPE-Galicia puxo en marcha un
"Especial Eleccions" de media hora de duración que se emitía, de luns a venres, entre as 20 e as 20,30 horas, pisando, co consentimento da cadea, a franxa horaria correspondente dentro do espacio de Federico Jiménez Losantos. O
programa, baixo a coordinación do director rexional da cadea, Fernando
González Macías, contaba coas crónicas diarias de tres enviados especiais que
seguiron por toda a xeografía galega ós candidatos dos principais partidos políticos (PP, BNG e PSdeG-PSOE), conectando en directo cos mitins centrais e
transmitindo a crónica diaria da xornada.
Cada martes, á noitiña, dentro do espacio de debate "Plaza de Galicia", que
coordina habitualmente González Macías, os colaboradores habituais deste
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espacio, do que forman parte xornalistas e analistas políticos, entrevistábase a
un dos candidatos. Pasaron polo espacio Manuel Fraga Iribarne e Pérez
Touriño, aínda que a anécdota da campaña veu dada pola negativa do líder do
BNG, Xosé Manuel Beiras, a participar no citado espacio electoral.
O día 21 de outubro, inmediatamente despois do peche das urnas, entre as
20 e as 20,15 h, como fixeron as demais cadeas, a COPE emitiu un espacio cos
prognósticos das diferentes sondaxes electorais que confirmaban a maioría
absoluta de Fraga Iribarne, aínda que se desviaban grandemente dos resultados
finais ó non aprecia-lo estancamento do voto do BNG e a subida do voto socialista, que chegaría a un impensable empate técnico entre as dúas forzas da
esquerda. Esa mesma noite, o espacio informativo de Luis Herrero, que se prolonga ata a media noite, estivo dedicado a informar dos resultados finais dos
comicios galegos.
ONDA CERO RADIO

Onda Cero tamén seguiu informativamente a campaña electoral galega a través das 21 emisoras destacadas en Galicia, froito da fusión entre o Grupo Voz
e a cadea estatal propiedade de Telefónica. Durante os quince días de actividade electoral Onda Cero dedicou na súa programación galega un espacio fixo
nos informativos da mañá, entre as 8,20 e as 8,30; nos informativos da tarde,
entre as 14,30 e as 14,40, así como un programa especial diario entre as 20 e
as 21 horas da noite. Este programa incluía conexións en directo cos mitins
centrais dos principais partidos políticos que eran seguidos informativamente
por un xornalista da emisora que ó longo de quince días seguiu os pasos de
Manuel Fraga, Emilio Pérez Touriño e Xosé Manuel Beiras. Neste mesmo espacio, a información completábase coa presencia de invitados de distintos sectores profesionais que efectuaban unha tertulia na que se pretendía analiza-los
pormenores da campaña. O programa especial de Onda Cero Galicia incluía
información sobre os candidatos, os resultados das enquisas e a análise sobre
os posibles pactos postelectorais.
Ademais, no informativo de mediodía, de 14,30 a 15,00 h, Onda Cero efectuou entrevistas ós candidatos do PP, BNG, PSdeG-PSOE, EU, Esquerda de
Galicia e Democracia Progresista, cunha duración entre 10 e 15 minutos. O día
das eleccións, Onda Cero emitiu tódolos informativos horarios de cobertura
estatal dende a súa emisora de Santiago de Compostela, trasladando á capital
galega o persoal necesario para efectuar un seguimento hora a hora. A nivel
galego efectuouse un informativo especial de catro minutos, ás 12,30 h; un
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programa especial de media hora, de 14,30 a 13,00 h e un boletín de 5 minutos ás 16,55 h. Tamén dentro do circuíto galego Onda Cero programou un
especial dende as 19,30 ás 21 h, no que se deron os resultados das primeiras
enquisas. A partir das 21 h, para toda España, Onda Cero emitiu dende
Santiago de Compostela unha edición especial de "La Brújula" sobre as eleccións galegas, dirixido e presentado por Victoria Prego e Antonio Jiménez.

Resumo
AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 2001
NA RADIO EN GALICIA
Xosé Ramón Pousa

A celebración de comicios a distintos ámbitos suscita un grande interese da opinión pública do que
os medios de comunicación non poden ficar alleos. O seguimento informativo das eleccións do 21 de
outubro de 2001 ó Parlamento de Galicia xustificou a posta en marcha nas emisoras convencionais do
sistema radiofónico galego dunha programación especial que se desenvolveu ó longo das dúas semanas de campaña electoral. A presente investigación describe e analiza os horarios, o equipo humano e
técnico, os espacios electorais e os programas especiais postos en marcha pola Radio Galega, Radio
Nacional de España, Cadena Ser, Cadena Cope e Onda Cero Radio durante eses días. O artigo pon de
manifesto que tódalas emisoras de ámbito estatal, tanto públicas como comerciais, incrementaron
minimamente a súa ventá de emisión local, dando lugar a programas informativos especiais para o circuíto galego. Paralelamente, estas informacións tiveron unha maior presencia en tódolos grandes informativos nacionais. As poucas emisoras que ofrecen unha programación realizada exclusivamente dende
e para Galicia tamén reforzaron os seus espacios informativos con seccións dedicadas á convocatoria
electoral, emitindo programas especiais para o seguimento da campaña e dos resultados electorais.
PALABRAS CLAVE

Radio, eleccións autonómicas, campaña electoral.
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AS ELECCIÓNS GALEGAS
NOS MEDIOS DIXITAIS
Xosé López García
Manuel Gago Mariño
Xosé Pereira Fariña
Consello da Cultura Galega

O pasado 21 de outubro do ano 2001 Galicia elixiu de novo o seu presidente. Nestas eleccións puxéronse en marcha varias experiencias comunicativas, pero sen dúbida a que imos tratar foi unha das máis salientables. Aínda que
non foron as primeiras eleccións autonómicas seguidas pola rede, si por primeira vez contaron cun gran número dos chamados "novos medios" achegando unha serie de características e modos de facer dignos de seren analizados.
Os xornais electrónicos que imos analizar divídense en dous grandes grupos. Por un lado referímonos ás versións dixitais dos medios de comunicación
tradicionais; fundamentalmente estamos a falar dos xornais La Voz de Galicia,
Diario de Pontevedra, El Ideal Gallego, El Progreso, La Opinión, Diario de Ferrol,
Faro de Vigo e El Correo Gallego.
Noutro grupo están os xornais específicos da rede: Xornal.com,
Vieiros.com, Celtanet.com e Acontrafio.com.
Malia que é certo que existen máis medios de comunicación en liña en
Galicia, debemos axustar esta investigación ós medios más importantes e que
supoñen máis dun 90% da representatividade dos que operan en Galicia.
Configuráronse tres xeitos de conta-lo que sucedeu durante o mes de campaña electoral. Uns optaron por incluí-las informacións como eventos normais
dentro da dinámica do xornal; isto é, sen ningún tipo de diferenciación co resto
das informacións, como foi o caso do Faro de Vigo. Outros decidiron crear
suplementos especiais que aglutinaban todo o acontecido nese mes, como
Vieiros ou La Voz de Galicia e outros decidiron utilizar unha fórmula mixta.
Neste último caso, o habitual foi que durante a campaña se utilizaban os recursos normais do xornal e os resultados presentábanse a xeito de suplemento,
como pode se-lo caso de Elcorreogallego.es.
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Aínda que esta elección puidera parecer intranscendente, marca unha clara
diferencia entre os medios. Os que optaron pola utilización de especiais asumiron o rol propio dun medio de comunicación electrónico, o que supón a utilización de tódolos recursos que permite a rede e que a diferencian dos outros
soportes xa convencionais. Isto sucedeu fundamentalmente en tres medios de
comunicación electrónicos, que son: Lavozdegalicia.es, Vieiros e
Elcorreogallego.es. De novo son estes tres medios os que marcaron a pauta no
seguimento dun evento informativo.
Na análise que fixemos tomamos como referente catro características principais do soporte electrónico: interactividade, servicios de documentación
automáticos, actualización e utilización dos recursos multimedia. Aínda que
estas non son as únicas da prensa web, si son as máis optimizadas para o tema
que tratamos. Obviamos pois as ferramentas imprescindibles para este tipo de
soportes, como pode se-lo hipertexto.
Retomámo-la idea xa exposta con anterioridade. Na medida en que os
medios optaron por utilizar especiais para cubri-las eleccións autonómicas do
2001, estas tres características asumiron o seu propio papel. Independentemente
da orientación que cada medio propuxo no seu discurso, é importante salientar
que tódolos medios fixeron un importante esforzo para lograr achega-lo maior
número de datos e no menor tempo posible.
INTERACTIVIDADE

Os recursos de interactividade utilizados nos medios de comunicación
galegos durante esta campaña foron os xa tradicionais. Referímonos ás charlas nas súas múltiples variantes1, ós foros e ás enquisas. O xornal La Voz de
Galicia utilizou as tres modalidades, aínda que como xa vén sendo habitual
na súa páxina, unindo a enquisa-votación e o foro. Unha atención especial
merece o que en La Voz se chamou "Encuentros digitales". Era unha variante
de charla, xa utilizada na súa orixe por Vieiros, pero que nesta ocasión presenta unha novidade salientable. Lavozdegalicia.com decidiu non utiliza-la
charla en liña, quizais nun intento de evitar comentarios non desexados. Por
iso utilizou a fórmula de recibi-las preguntas antes do encontro, facer unha
selección de preguntas (nas que se fixo unha agrupación de temas) para logo
trasladarllas ó convidado, que as respondía en directo. Deste xeito prodúcese
1. Lavozdegalicia.com utilizou a variante de charla controlada por un moderador antes da entrevista ó convidado. Bautizou esta fórmula case fóra de liña como "Encuentros digitales".
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unha interacción entre o usuario e o entrevistado máis áxil que nos medios
convencionais pero sen simultaneidade.
Á parte disto están os foros, iniciados sempre desde o equipo de redacción
de Lavozdegalicia.com cunha pregunta e un breve comentario, case a modo de
editorial. A partir diso, son múltiples e variadas as respostas dos internautas,
que opinan sobre o tema ou sobre comentarios doutros usuarios que participaban no foro.
Vieiros optou por unha estratexia sensiblemente distinta: como medio,
este xornal dixital sempre concedeu grande importancia á interactividade co
lector, pero ensaiou novas fórmulas ademais de mante-lo seu tradicional foro
(un espacio aberto, non moderado). Son os ‘tests’. Claramente destinados a
un público novo, buscaban un espacio lúdico dentro da información electoral. É o caso de "¿De que pé coxeas?", un cuestionario con preguntas baseadas nos programas dos partidos nas que en función das respostas do usuario
o sistema asignáballe ó usuario a súa pertenza a unha das tres ideoloxías
representadas polos partidos galegos máis importantes. O "Trivial político"
probaba os coñecementos dos usuarios na historia da política autonómica. E
o "En serio, en serio" expúñalle ó usuario cuestións da "intrahistoria" política galega.
A estratexia de Vieiros foi de desmarcación con respecto ós seus rivais
potenciais en Internet ofrecendo unha visión alternativa da campaña e tentando captar ó público novo. É posiblemente o traballo máis orixinal dos medios
electrónicos de cara a este evento. Outro exemplo: o seu servicio de postais
electrónicas con caricaturas dos líderes políticos.
DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE

Outra das principais características propostas polos medios de comunicación en liña é a referida á documentación. De novo volve xurdir a clara diferencia entre os que optaron por facer un especial e os que incluíron as informacións electorais. Unha das mellores estratexias dos medios electrónicos é
ofrecer un servicio de busca activo e actualizado así como un lugar onde se
atope sen grandes complicacións a documentación que se solicita. Deste xeito,
créase un marco de contextualización indispensable para os usuarios interesados na información.
De novo a referencia tomámola con Lavozdegalicia.com. Asume este reto
facendo varias seccións dedicadas explicitamente á documentación dos partidos, candidatos, ...
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Un caso tamén interesante foi o de Elcorreogallego.es. No seu especial tiña
dous elementos de documentación. Por unha parte os perfís dos candidatos, coa
súa biografía, e por outra o que se dá en chamar "hemeroteca". Deste xeito, aparecen recollidos pola data tódolos artigos que se escribiron no marco da campaña electoral sobre as eleccións. Así mesmo, existe un menú de fotografías,
nun intento de face-lo especial moito máis visual, seguindo pautas doutros
medios coma Elpais.es, ou mesmo Lavozdegalicia.com.
Noutros casos utilízase outra fórmula. Por exemplo, Xornal.com decide utiliza-lo seu motor de busca para da-lo servicio de documentación. Polo tanto, se
o usuario decide localizar un tema en concreto sobre as eleccións non ten máis
que utiliza-la opción de busca. Deste xeito saen referenciadas tódalas informacións sobre as eleccións seguindo criterios de ordenación cronolóxica. Sen
dúbida este é un xeito cómodo e sinxelo de busca pero é nestes casos cando se
necesita unha certa guía de busca para o usuario.
Vieiros deseñou unha interface moi ampla para a contextualización da información: achegaba datos do país, do repartimento do poder político, repaso a
enquisas e un traballo de documentación bastante amplo relativo a enquisas e
demografía electoral. Non empregou buscador interno, pero en xeral a recuperación da información de contexto era accesible desde case tódolos puntos.
ACTUALIZACIÓN

A actualización constante e permanente é unha das grandes vantaxes dos
medios de comunicación en liña. Sen embargo aínda son moitos os medios de
comunicación que non asumen a actualización constante como unha das súas
característica fundamentais. Moitos deles seguen apostando por unha actualización regulada, normalmente diaria. É por iso que moita da frescura dos
medios de comunicación se perde dun xeito completamente inxustificado.
En calquera caso, no que nos ocupa, de novo volvemos atopar varios modelos, moi vinculados á creación de especiais. Así pois, o máis habitual era que o
groso das noticias diarias se incorporaban dentro da sección específica das eleccións, aínda que tódolos eventos que se ían producindo ó longo do día aparecían referidos na portada do medio. Iso é o que facían Vieiros e
Lavozdegalicia.com. Noutros casos como Elcorreogallego.es, a actualización era
sempre en portada, aínda que en cuestión de horas esas informacións agrupábanse nunha páxina concreta á que se accedía desde o especial. No caso de
Vieiros, tirou reportaxes especiais ó longo de toda a campaña, que se centraron
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en amosa-la visión das eleccións dende fontes non participantes no evento. Así,
entrevistas a políticos non candidatos ou a mozos permitiron incrementa-los
ritmos de actualización. A súa outra estratexia foi contar con comentaristas de
campaña que permitían unha boa frecuencia de recambio de contidos sen cargar de máis esforzo o equipo redactor.
No caso dos xornais que non tiñan especiais durante a campaña, as informacións aparecían sempre en portada, normalmente cunha actualización diaria, a non ser que algún evento perturbase a normalidade. Aínda así, dos xornais sen especiais, soamente Farodevigo.es tiña a capacidade de reacción ante
calquera noticia que esixise unha actualización de contidos inmediata. O resto
dos medios non asumían este reto propio das novas tecnoloxías.
MULTIMEDIA

A utilización dos recursos multimedia tamén é unha das principais características dos medios de comunicación en liña. De novo, seguindo o ton dos
medios de comunicación electrónicos2 o multimedia é un dos ben escasos no
seguimento das eleccións galegas nos medios de comunicación galegos en
Internet. Soamente nalgúns casos aparecían breves achegas multimedia.
Destacámo-la sección de "Radiografía" de Lavozdegalicia.com, na que ademais
duns breves sons, o importante é a concepción multimedia que se dá. Aquí
explícase, a través dunha película flash, o funcionamento das eleccións e tódolos detalles que hai que ter en conta para unha correcta interpretación dos datos
electorais. No resto dos casos non existe ningún tipo de achega multimedia, nin
sonora nin audiovisual; polo tanto, falamos dunha continuidade na tendencia
con respecto ó acontecido durante todo o ano.
LIGAZÓNS EXTERNAS

Outro dos recursos fundamentais nos medios de comunicación en liña son
as posibilidades do hipertexto. Deixando de lado as múltiples e variadas definicións do hipertexto e concentrándonos exclusivamente nas ligazóns externas,
temos que dicir que de novo se plasma a tendencia habitual dos medios de
comunicación electrónicos; o uso das ligazóns externas é practicamente nulo.
De novo facémo-la distinción entre os medios que concibiron a campaña a
xeito de especial e os que non.
2. Tal e como se analizou no estudio de X. López García, Medios de comunicación galegos en Internet. Algunhas
claves dos modelos e dos contidos do ano 2001. Universidade de Santiago, 2001, que se pode atopar na páxina
http://www.usc.es/xorna/grupo/benvidag.htm.
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Os que englobaron os contidos dentro dunha parte distinta e exclusiva
inclúen unha sección de ligazóns externas, fundamentalmente ós partidos
políticos e ás institucións; iso é o que fai Lavozdegalicia.com e Vieiros. Sen
embargo, Elcorreogallego.es decidiu prescindir deste servicio. Noutras ocasións, como pode se-lo caso de Diariodepontevedra.com, Elprogreso.es,
Elidealgallego.es e Farodevigo.es, utilizan as ligazóns externas para conectar
directamente coas páxinas oficiais dos resultados electorais, o que supón da-la
fonte oficial.

Resumo
AS ELECCIÓNS GALEGAS
NOS MEDIOS DIXITAIS
Xosé López García, Manuel Gago Mariño, Xosé Pereira Fariña

As eleccións autonómicas celebradas en outubro do 2001 foron as primeiras nas que participaron
activamente os medios de comunicación electrónicos.
Sen embargo, aínda que a priori prometía ser un campo de probas para este novo soporte, o seguimento das eleccións converteuse na translación das rutinas xa habituais nos medios electrónicos, con
só dúas ou tres excepcións. De novo, a maior parte dos medios de comunicación en liña optaron por
unha información fundamentalmente textual e sen explotaren as posibilidades exclusivas da rede,
como a interactividade, o multimedia e a actualización constante. Confirmouse, pois, que as grandes
innovacións na prensa electrónica galega están na man de dúas iniciativas moi concretas que son, sen
dúbida, os que marcan as pautas que se van seguir en Galicia.

PALABRAS CLAVE

Eleccións, medios electrónicos, multimedia, interactividade.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante os últimos 20 anos, Galicia consolidou o seu sistema político, o
subsistema de partidos, e a sociedade recuperaba a tradición de participación
política perdida moitas décadas antes –nos comicios do 20 de outubro de 1981
a participación foi do 45,3%–.
Ademais dos políticos, os medios de comunicación asistiron ós seis comicios autonómicos celebrados ata o momento. A información sobre as eleccións
rexistrou un incremento do 250,41% e mesmo modificou as rutinas productivas e o discurso do xornal inseríndose no mesmo como un acto programado.
Os datos presentados neste artigo forman parte dunha investigación inédita
realizada pola autora nos últimos anos na que se reflexiona sobre o papel dos
medios de comunicación impresos durante as campañas electorais.
2. METODOLOXÍA. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E DECISIÓNS MOSTRAIS

O obxectivo do artigo –presencia e distribución de espacios dentro do xornal–
provocou o emprego de técnicas de recollida e análise de datos fundamentalmente cuantitativas que permitisen a medición "obxectiva"1, o rexistro de información sistemático e estructurado e o tratamento estatístico (comparativo, descritivo) destes. A captación dos datos realizouse mediante a análise hemerométrica ou, noutras denominacións, análise de contido cuantitativo, para obte-la distribución do espacio dentro do xornal, as superficies dedicadas por cada rotativo
á información e a publicidade e a inclusión-relevancia concedida ó obxecto de
1. Convén puntualiza-la inexistencia da obxectividade absoluta en calquera investigación e a énfase da investigación cuantitativa cara á obxectividade, como sinala Mª. Ángeles Cea D´Ancona, Metodología cuantitativa.
Estrategias y técnicas de investigación social, Editorial síntesis, Madrid, 1996.
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estudio, as campañas electorais. As medidas realizáronse en centímetros cadrados
para favorece-la rigorosidade e exactitude que se podería perder con outros baremos. Entendeuse a campaña non como un feito illado senón re-con-textualizado
dentro do discurso ou texto do xornal, polo que se recolleu información sobre o
total do rotativo, empregando as categorías de información e publicidade.
Os presentados neste artigo son soamente unha parte dunha análise inédita
máis ampla na que se diferenciou entre o espacio dedicado exclusivamente a
cada un dos partidos e o destinado a máis dun e á información xeral sobre a
campaña. O grao de interese dos xornais pola campaña rexistrouse mediante
varios parámetros pero fundamentalmente a través do denominado "grao de
interese", calculado a partir de dividi-la superficie informativa dedicada a cada
partido e a superficie redaccional total –excluída a publicidade– do xornal
(para obter un número enteiro multiplicouse por mil).
Nembargantes, ademais da iniciativa do xornal de incluír información sobre
a campaña en xeral ou algúns dos partidos políticos, estes tamén teñen a posibilidade de lanza-la súa mensaxe nos medios mediante a publicidade. Para
constata-la presencia total de cada partido na prensa galega empregámo-lo
baremo de "grao de presencia", que se obtén sumando a superficie informativa
dedicada a un partido coa superficie publicitaria contratada e dividindo entre a
superficie total do diario (para obter número enteiro multiplicouse por mil), e
que permite observa-lo grao total de presencia dun partido no xornal tanto por
iniciativa do mesmo como por iniciativa do partido –na publicidade–.
Os límites da recollida de datos estiveron marcados polas características do
obxecto de estudio: o espacial –Galicia–, os temporais –o período das campañas electorais– e o de recollida de información –dende 1996– aínda que este
último non é significativo xa que se trata de datos fixos.
3. CONTEXTO

No eido da política, do goberno e do mundo informativo, as persoas actúan
dentro dos contextos institucionais e as súas accións están inevitablemente
condicionadas polos obxectivos institucionais, de organización, culturais e históricos. Se comparasémo-las actuacións de altos cargos, líderes e xornalistas
dende o punto de vista do individuo, do país ou do tempo, poderiamos empezar a distinguir unhas pautas que mostran como as formas institucionais condicionan as relacións entre o goberno e os medios de comunicación e a relación
de ámbalas institucións co público2. A actividade entre os diferentes actores
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políticos en Galicia –e, no seu punto álxido, na campaña electoral– rexistrou os
cambios do sistema político e do propio sistema comunicativo. A exposición
das transformacións supera os límites deste artigo, pero é necesaria unha breve
reflexión sobre o tema para a contextualización dos datos analizados neste.
Os cambios electorais poderían resumirse na xeración e consolidación
dunha política autonómica propia con dinámica, institucións e actores de seu
que foron consolidándose ó longo dos últimos seis comicios.
Pero, ó mesmo tempo, os medios condicionados e condicionando ó resto
dos sistemas tamén rexistraban a súa propia evolución. Co artigo 20 da
Constitución española, pero sen máis normativa específica que a que regula as
axudas para publicacións editadas en galego, a prensa comeza a finais da década dos setenta a definición dun modelo propio que a consolida e impide ou,
cando menos, dificulta a entrada dos xornais editados fóra das súas fronteiras
e que se mantén ata hoxe con mercados locais ben definidos, empresas familiares e unha aposta importante pola información local.
Durante estas dúas décadas, a modernización e a aparición de novos medios,
a modernización da política e do goberno provocaron a extensión do que algúns
autores denominaron a democracia centrada nos medios de comunicación, no
sentido de que son os políticos os que adaptan a súa axenda ós medios de comunicación. Dentro deste artigo non desvelarémo-lo sentido da influencia e dependencia entre medios e políticos –seguramente recíproca en función do tempo,
do espacio e dos actores determinados– senón que nos limitaremos á análise da
influencia dese tempo electoral nos medios de comunicación impresos.
4. A CAMPAÑA DA PRENSA

As eleccións son o instrumento central na articulación da representación
política, xa que permiten a formación de goberno e contribúen a prover de lexitimidade ó poder mesmo. Sen embargo, os comicios son soamente o punto
álxido dun proceso que empeza ó día seguinte das votacións, e as campañas
electorais, consideradas nalgunhas ocasións vértice da decisión democrática
dun país, convértense, cada vez máis, nun simple reflexo do resultado obtido
co traballo político realizado ó longo da lexislatura.
No eido do xornalismo acontece o mesmo e a campaña electoral non está
restrinxida ás páxinas situadas baixo o cintallo de "Eleccións" senón que se
espalla por todo o xornal e durante todo o ano. A campaña electoral é un dos
2. Muñoz Alonso, A.; Rospir, J. (dir.), Comunicación política, Madrid, Editorial Universitaria, 1995.
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momentos máis controlados e estructurados tanto no eido da política como no
mundo dos medios de comunicación, polo que normalmente as medidas guiadas pola racionalidade de satisfacer ó elector –incluso a contracorrente do ciclo
económico– e convencelo do aumento dos ingresos ou do benestar se tomen
antes do inicio do período propiamente electoral (Meny, Z., Thenig, J.C.,
1992)3. Pese a que esa análise superaría as pretensións deste artigo, no que nos
centraremos no punto central –as eleccións–, non debemos esquecer que a relación entre comunicación e política non é simplemente como gañar máis votos
nas próximas eleccións (García Canclini, 1997)4.
A campaña electoral penetrou durante as últimas dúas décadas no discurso
do xornal, nas rutinas productivas e mesmo na organización do rotativo.
Ademais dun incremento cuantitativo importante –triplica o espacio ocupado–,
transformou o deseño e o discurso do periódico –que acadou unha sección propia cunha dinámica de seu, da que carecía na maioría dos xornais nas primeiras eleccións– e as súas propias rutinas productivas –durante os comicios a
maioría dos medios teñen preparado un equipo especial de xornalistas e unha
distribución do traballo de redacción e, incluso, do tempo de peche específico
en función do desenvolvemento do proceso–. O sentido da interrelación é
dobre. O desenvolvemento da campaña inflúe nos xornais (na forma –espacios
practicamente fixos para o proceso e, concretamente, para cada un dos actores...– e no contido –xornalismo de declaracións máis acentuado...–), racha
coas rutinas productivas habituais do xornal e constrúe para si mesmo un ritmo
productivo particular (espacio determinado, xornalistas determinados e, incluso, unha hora de peche determinada). Pero, ó mesmo tempo, os políticos
tamén comezaron a face-lo que se denominou a democracia centrada nos
medios e constrúen o seu discurso con criterios e estructura xornalística (pensando nun titular en termos de pirámide invertida), distribúen o seu espacio
(escenificación de cada un dos actos, tratamento da súa propia imaxe, contexto...) e o seu tempo en función das necesidades informativas dos medios.
Xornalistas e políticos constrúen deste xeito a campaña electoral fixa, predeterminada practicamente dende o principio.
Durante esta época maximízanse as tendencias rexistradas na prensa galega
durante as últimas décadas: maior contextualización das informacións, xerarquización e ordenación destas dentro do xornal, constitución de equipos de crise e
3. Meny, Z.; Thening, J.C., Las políticas públicas. Editorial Ariel, Barcelona, 1992.
4. García Canclini, Néstor, Cultura y comunicación: entre lo global y lo local. Universidad Nacional de la Plata,
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata, Argentina, 1997.
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previsión de actos programados, e nas propia organización e estructuración da
campaña electoral polos partidos políticos, con equipos de comunicación.

Relación entre o espacio dedicado
información electoral e o total do xornal

Evolución
espacio
electoral
Evolución
espacio total
do xornal

1981 1985 1989 1993 1997 2001
Fonte: elaboración propia

É certo que a estructuración de calquera tipo de espacio depende da escala
de observación aplicada, polo que necesitamos paliar calquera insuficiencia
cunha mirada un pouco máis ampla, sempre limitada polo espacio dos xornais.
Unha simple análise estatística revela que a información publicada sobre a campaña electoral incrementouse nun 250,41%. Nembargantes, debemos poñer
este dato en relación coa evolución xeral dos xornais. Durante estas dúas décadas –1981-2001–, os diarios galegos triplicaron o seu espacio –incremento de
3,5 puntos da superficie publicada nos medios diarios impresos en Galicia–,
mentres que o espacio electoral medraba unicamente 2,7 puntos. Polo tanto,
unha lectura detida dos datos non desvela un incremento da importancia concedida á información electoral, senón un redimensionamento desta dentro da
evolución da prensa escrita.
A evolución dos xornais foi similar nos dous rexistros contabilizados –informativos e publicidade–. Segundo indican os datos e pese a se-la principal fonte
de ingresos, a publicidade segue a estar unha terceira parte por debaixo do eido
central do xornal, a información.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 37

O parlamento de papel...

Evolución do espacio do xornal. 1981-2001

Superficie total
dos xornais
Superficie
publicitaria
Superficie
redaccional

Fonte: elaboración propia

Evolución da información e
a publicidade electoral

Información
electoral
Publicidade
electoral
Total espacio
electoral
1981 1985 1989

1993 1997 2001

Fonte: elaboración propia

En canto ó discurso electoral, rexistra un cambio de voz importante ou,
posiblemente, un cambio de medio polo que os partidos políticos introducen a
súa información nos xornais. A publicidade redúcese de xeito importante e
deixa espacio á información o que implica unha aposta pola publicity.
O incremento da importancia cuantitativa foi rexistrado coa evolución da
información da campaña –incrementou 2,7 puntos– e coa presencia en primeira páxina.
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4. OS DIFERENTES ACTORES.

Os procesos comunicacionais das diferentes forzas –actores– son extremadamente activos nesta época e conflúen en presión para saír nos medios. A
prensa galega optou durante os últimos comicios polo equilibrio e o mantemento do status quo xa que a distribución é un reflexo da distribución parlamentaria. Da multitude de interpretacións deducibles dos datos achegados
polos gráficos, destacaremos nesta ocasión catro.
Grao de interese dos diferentes
actores electorais. 1981

AP
UCD
PSdeG-PSOE

10%

BNPG-PSG
18%

49%

EG
PG
PCG
PST

8%
3%
4%
0% 1%

1%

3% 2%

1%

USG-PSOE(h)
ICD
Outros
Información xeral

Fonte: elaboración propia

En primeiro lugar, a unificación das fontes, provocada pola reducción do
número de actores que participan na campaña –ou inclusión destes dentro dalgunha das diferentes forzas políticas–, a conformación do subsistema de partidos galegos que estabiliza ó longo destes anos a tres partidos e dificulta a entrada de novos actores, e, sobre todo, pola focalización e unificación das informacións saídas dos partidos por mor da importancia acadada polos gabinetes de
comunicación que centralizan toda a información saída das entidades ás que
representan e, polo tanto, reducen as posibles orixes da información.
En segundo lugar, rexístrase un importante incremento do grao de interese,
é dicir, en principio, do interese que ten o xornal na campaña electoral. Como
exemplo sinalaremos que o interese mostrado pola primeira forza nas eleccións
de 1981 é similar ó da terceira en 1997 –a porcentaxe de 16–.
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En terceiro lugar e, paralelamente, o grao de presencia dende os primeiros
comicios é proporcional ó grao de interese –o que indica a coincidencia entre
a presencia provocada polos partidos e o propio xornal, en principio– e mantense e redistribúese entre as diferentes fontes.
E, en cuarto lugar, xorde a pregunta da posición dos medios de comunicación como posibles actores dentro da campaña electoral. Os últimos estudios
realizados dende a ciencia da comunicación5 e a politoloxía6 sinalan a importancia como actores dos xornais, que durante as últimas dúas décadas foron
testemuñas da conformación do sistema político galego. É innegable o traslado
á área política das técnicas de publicidade e mercadotecnia comercial e que os
instrumentos de telecomunicacións máis recentes converteron o que era con
frecuencia un contacto directo entre candidatos e electores nunha complexa
operación mediática, deseñada e dirixida por profesionais7.
Grao de presencia dos diferentes
actores electorais. 1981

AP
UCD
PSdeG-PSOE
BNPG-PSG

13%
39%
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26%

2% 0%
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USG-PSOE(h)
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9%
1%

3%

2%
0%

1%

Outros
Información xeral

4%

Fonte: elaboración propia
Grao de interese dos diferentes
actores electorais. 1985
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PSdeG-PSOE

21%

CG

41%

PSG-EG
BNG
12%

CDS
Outros

6%

6%

3%

3%

8%

Inf. xeral

Fonte: elaboración propia
5. As análises puntuais ou sectoriais realizadas despois de cada unha das convocatorias e recollidas na bibliografía dan conta da importancia dos medios de comunicación en cada un dos comicios.
6. Joaquín García Morillo sinala como as sesións parlamentarias están estructuradas e escenificadas en función dos medios de comunicación, que se converten en plataforma ineludible do debate político.
7. Vallès, Joseph. M.; Bosch, Agustí, Sistemas electorales y gobierno representativo. Editorial Ariel, Barcelona. 1997.
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Grao de presencia dos diferentes
actores electorais. 1985
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Grao de interese dos diferentes
actores electorais. 1989
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Fonte: elaboración propia
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Fonte: elaboración propia
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Grao de interese dos actores
electorais. 1993
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Fonte: elaboración propia

Grao de presencia dos diferentes
actores electorais. 1993
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Fonte: elaboración propia

Grao de interese dos diferentes
actores electorais. 1997

PP
26%

34%

BNG
PSOE
IU
Outros

1%

7%
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Grao de presencia dos diferentes
actores electorais. 1997
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Fonte: elaboración propia

Grao de interese dos actores
electorais. 2001
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Grao de presencia dos diferentes
actores electorais. 2001
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Outros

3%

14%

Inf. xeral

Fonte: elaboración propia
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CONCLUSIÓNS

A campaña electoral é unha estructuración ficticia da vida política que se
traslada ós medios de comunicación impresos e alcanzou durante os últimos
anos un espacio e un discurso propios –diferenciado con tipografía distinta,
con sección propia ...–, e, ademais, a penetración nas rutinas productivas e na
organización do propio xornal. Durante a campaña e, concretamente, nas páxinas sinaladas para ela, os medios de comunicación reflicten, dende o punto de
vista cuantitativo, un comportamento democrático que privilexia o status quo.
Nos últimos anos, as campañas electorais redimensionaron a súa presencia
na prensa escrita paralelamente á evolución dos diarios galegos. A superficie
dedicada ós comicios creceu un punto por baixo do crecemento do espacio no
conxunto do xornal e, ó mesmo tempo, a publicidade perdeu peso en función
da información, o que reflicte a tendencia cara á publicity fronte á publicidade
directa.
Nembargantes, a prensa é un dos espacios políticos e aínda necesita vincularse con outros procesos de formación da cultura política na vida social
para non quedar atrapada nun xornalismo prefabricado, de declaracións, nin
nos intereses mercantís nin nas modas publicitarias dos medios de comunicación.
FICHA TÉCNICA
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Resumo
O PARLAMENTO DE PAPEL. ANÁLISE
DO DISCURSO MEDIÁTICO NAS
CAMPAÑAS ELECTORAIS
AUTONÓMICAS. 1981-2001
Berta García Orosa

Os datos presentados neste artigo forman parte dunha investigación inédita realizada nos últimos
anos na que se reflexiona sobre o papel dos medios impresos durante as campañas electorais.
Durante as dúas últimas décadas, Galicia consolidou o seu sistema político, o subsistema de partidos e a sociedade recuperou a tradición de participación política perdida anos antes. Ademais dos
políticos, os medios de comunicación asistiron ós seis comicios autonómicos celebrados ata o momento. A información sobre as eleccións rexistrou un incremento de máis do 250%.
Conclúese que a campaña electoral é unha estructuración ficticia da vida política que se traslada
ós medios impresos e que alcanza durante os últimos anos un espacio e un discurso propios, ademais
da penetración nas rutinas productivas e na organización do propio xornal.
Nembargantes, a prensa é un dos espacios políticos e aínda necesita vincularse con outros procesos de formación da cultura política na vida social para non quedar atrapada nun xornalismo de declaracións nin nas modas publicitarias dos medios de comunicación.
PALABRAS CLAVE

Comicios, campaña, prensa, discurso mediático.
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AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS
NA TELEVISIÓN
Xosé Rúas
Universidade de Vigo

CONSIDERACIÓNS DE PARTIDA

Ó falar do tratamento informativo dunha campaña electoral por parte das
televisións públicas córrese o risco de entrar nun terreo esvaradío e, dende
logo, dificilmente obxectivable para todo aquel investigador que non se limite
ás normas existentes ou acordos vinculantes adoptados ó respecto, así como ós
distintos recursos presentados e ás resolucións finalmente acordadas sobre
estes. Pódese, iso si, penetrar no extenso terreo do interpretable, buscando
razóns, mesmamente, na propia condición laboral dos traballadores ós que se
lles encomenda a cobertura informativa dunhas eleccións, na súa competencia
e especialización profesional, ou na posibilidade de suplantación temporal das
súas tarefas habituais para deixar paso a responsables alleos, non á empresa,
pero si ó territorio onde se celebran as eleccións, como pode ocorrer cando se
trata dun canal con diversas delegacións autonómicas, no caso de RTVE.
Incluso para falar do repartimento de tempos nos espacios electorais, cumpriría facer un seguimento diario destes, atendendo tamén a tódalas posibles
compensacións realizadas ó longo dos quince días de duración da campaña e
as súas respectivas audiencias.
Polo tanto, este traballo limítase a facer un repaso do marco normativo existente, os acordos acadados e os distintos recursos presentados e resolucións
adoptadas no transcurso das pasadas eleccións autonómicas, e remata, iso si,
cunha ollada crítica dirixida, a modo de reflexión, cara a ningunha televisión
pública en particular e a todas en xeral, e incluíndo algunha achega de estudiosos da materia que é obxecto de análise.
MARCO NORMATIVO

A primeira referencia obrigada é a Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de
réxime electoral xeral (en adiante LOREX), que no seu artigo 66 refírese ó
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respecto do pluralismo político e social, así como á neutralidade informativa
dos medios de comunicación de titularidade pública durante período electoral.
Tamén o seu artigo 67 indica que para a determinación do momento e orde
de emisión dos espacios de propaganda electoral, a Xunta Electoral competente terá en conta as preferencias dos partidos, federacións ou coalicións en función do número de votos que obtivesen nas anteriores eleccións equivalentes,
e o artigo 68 alude á posibilidade de exerce-lo dereito a rectificación cando se
difundan datos que os partidos consideren inexactos e que poidan causarlles
prexuízos se son divulgados.
Neste senso, unha instrucción da Xunta Electoral Central do 13 de setembro de 1999 establece que tanto este órgano, coma as Xuntas Electorais
Autonómica e Provincial, segundo o caso, serán as competentes para coñecelos recursos que estivesen relacionados con programacións rexionais e locais
dos medios de comunicación de titularidade pública.
Sobre a propaganda e os actos de campaña electoral, a LOREX establece
taxativamente que non se pode difundir propaganda electoral ni realizar actos
de campaña unha vez que remate o período legalmente establecido nin tampouco durante o período comprendido entre a convocatoria das eleccións e o
comezo da campaña, aínda que tamén se aclara que a prohibición referida a
este último período non inclúe as actividades habitualmente realizadas polos
partidos, coalicións ou federacións, no exercicio das súas funcións constitucionalmente recoñecidas e, en particular, no artigo 20 da Constitución.
Con respecto á utilización de medios de comunicación de titularidade
pública para a campaña electoral, o artigo 60 da LOREX sinala que non poden
contratarse espacios de publicidade electoral nos medios de comunicación de
titularidade pública, aínda que as formacións que concorran ás eleccións terán
dereito a espacios gratuítos de propaganda nestes.
A distribución destes espacios farase, indícase posteriormente, atendendo ó
número total de votos que obtivo cada partido, federación ou coalición nas
anteriores eleccións equivalentes.
Tamén o artigo 64 da LOREX establece o baremo de distribución de tempo
gratuíto de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidade pública: dez minutos para as formacións que non concorreron ou non
obtiveron representación nas anteriores eleccións equivalentes, quince minutos
para as que obtiveron representación pero non chegaron ó 5 por 100 do total
de votos válidos emitidos na súa circunscrición, trinta minutos para os que acadaran entre o 5 e o 20 por cento do total dos votos e, finalmente, corenta e
cinco minutos para os que alcanzaran, alomenos, o 20 por cento destes.
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O dereito ós tempos de emisión gratuíta só lles corresponde a aqueles partidos, federacións ou coalicións que presenten candidaturas en máis do 75 por
cento da súa circunscrición, o que no caso de Galicia equivale a tres das catro
provincias.
Sen embargo, as formacións que non cumpran este último requisito terán
dereito a quince minutos de emisión na programación xeral dos medios nacionais coa condición de que obtivesen nas anteriores eleccións equivalentes o 20
por 100 dos votos emitidos no ámbito da súa comunidade autónoma.
Pola súa banda, a Xunta Electoral Central é a autoridade competente para
distribuí-los espacios gratuítos de propaganda electoral que se emiten polos
medios de comunicación públicos, por proposta da Comisión de Radio e
Televisión, que, baixo a dirección da anterior, fai a distribución dos espacios
gratuítos de propaganda electoral.
Esta Comisión está integrada por un representante de cada partido que,
concorrendo ás eleccións convocadas, conte con representación no Parlamento,
neste caso o galego. O voto de cada un destes representantes será ponderado,
de acordo coa composición da referida Cámara.
Así mesmo, a Xunta Electoral Central está composta por trece membros, dos
cales oito son maxistrados do Tribunal Supremo, elixidos polo Consello Xeral
do Poder Xudicial, e cinco catedráticos de Dereito ou de Ciencias Políticas e
Socioloxía en activo designados por proposta conxunta dos partidos con representación no Congreso dos Deputados. (Nótese que non se contemplan, polo
tanto, representantes dos medios de comunicación, que son os que mellor
coñecen a dinámica do medio televisivo e os seus condicionantes de tempos e
audiencias, aínda que este impedimento se vería en parte emendado pola posibilidade dos partidos de designar a técnicos con capacidade e representación na
Comisión de Control).
En definitiva, o Congreso dos Deputados elixe a cinco dos trece membros
da Xunta Electoral Central, namentres que, no caso das eleccións autonómicas
galegas, o Parlamento de Galicia elixe a catro dos once membros que en total
compoñen a Xunta Electoral Galega.
Na xurisprudencia da Xunta Electoral Central (en adiante, XEC) tamén se
indica, sobre a programación informativa de cobertura das eleccións, que un
criterio baseado nos resultados das anteriores eleccións pode considerarse
axustado á necesidade de respecta-lo pluralismo político e a neutralidade informativa dos medios de titularidade pública, tendo en conta que a XEC tamén
velará tanto polo respecto da axeitada proporción nos tempos de emisión como
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polo debido tratamento da imaxe e do contido da información (Acordo do 3 de
outubro de 1989).
Incluso indica a XEC que cabe solicitar do medio as cintas de vídeo completas de tódolos espacios informativos e outros relacionados co proceso electoral que fosen emitidas polo mesmo.
Tamén a doutrina da XEC sinala que nas entrevistas con líderes políticos
programadas polo acordo do Consello de Administración de RTVE teñen dereito a intervir representantes de cada unha das entidades políticas concorrentes
ás eleccións que, tendo representación parlamentaria na última lexislatura, así
o soliciten.
Incluso se indica que tódalas entrevistas deben gravarse simultaneamente
ou ben adoptando o mecanismo axeitado para que cada un dos líderes políticos non teña coñecemento das entrevistas dos demais ó grava-la súa.
Neste senso, tamén cómpre facer mención dunha instrucción da XEC do 13
de setembro de 1999 na que se sinala que os medios de titularidade pública que
durante os períodos electorais decidan emitir debates ou entrevistas con representantes das entidades políticas concorrentes ás eleccións deberán poñelo en
coñecemento da Xunta Electoral competente, segundo o ámbito de difusión do
que se trate, con cinco días de antelación ó inicio da emisión dos debates ou
entrevistas, con indicación da data e hora de emisión, das entidades políticas
invitadas e a súa duración.
Con respecto ós debates televisivos entre cabezas de lista nas televisións
autonómicas de titularidade pública, a XEC tamén di que a transmisión ou
información que o medio poida realizar do debate entre as cabezas de candidatura dos dous partidos máis votados no seu ámbito de difusión deberá englobarse, en canto espacio informativo de campaña electoral, dentro da cobertura
informativa das campañas electorais das distintas entidades políticas.
Deste xeito, se o medio transmite o citado debate ou ben difunde información especial sobre este, deberá realiza-la mesma transmisión especial do debate entre os candidatos do primeiro e terceiro partidos políticos máis votados e
deberá, ademais, dar suficiente e axeitada información da campaña electoral
relativa ás restantes entidades políticas concorrentes na CA para manter entre
todas elas a proporcionalidade axeitada na cobertura da información (Acordo
do 26 de outubro de 1989 e do 11 de maio de 1996).
Así mesmo, no caso das restantes candidaturas non incluídas no debate, o
medio deberá restablece-la proporcionalidade alterada pola difusión do debate
aludido, co ánimo de non viola-lo pluralismo político e a neutralidade informativa, causándolles manifesto prexuízo a estes.
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Sobre a determinación do momento e orde de emisión dos espacios de propaganda electoral ós que teñen dereito tódalas formacións que se presentan ás
eleccións, a doutrina da XEC incide no respecto dos criterios de proporcionalidade e equidade, mais tamén subliña que non cabe aplicar un repartimento
dos espacios por orde rotativa.
Outro aspecto que cómpre ter en conta á hora de analiza-la información
ofrecida polas televisións públicas en período electoral son as denominadas
campañas institucionais, os seus límites e obxectivos.
A XEC fixou uns criterios xerais, mediante acordo do 24 de febreiro de
1995, mais na súa Instrucción do 13 de setembro de 1999 só recoñeceu a posibilidade de inserir publicidade institucional no período electoral (entendendo
por tal o comprendido entre a convocatoria de eleccións e o día da votación)
nas expresamente previstas na normativa electoral de información ós cidadáns
sobre a inscrición nas listas do censo electoral, e as que poidan resultar imprescindibles para a salvagarda do interese público ou o correcto desenvolvemento
dos servicios públicos.
En calquera caso, a XEC sinala que os supostos anteriores non poderán conter alusións ós logros obtidos durante o seu mandato polo poder público que
realice a campaña, nin tampouco imaxes ou expresións coincidentes ou similares ás utilizadas nas súas propias campañas por algunha das entidades políticas
concorrentes ás eleccións.
As anteriores limitacións aplícanse tamén ás campañas de incentivación da
participación.
Outra mención obrigada é a Lei 8/85, do 13 de agosto, de Eleccións ó
Parlamento de Galicia, que, no seu capítulo IV, sobre a utilización dos medios
da Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), sinala, no artigo 26 e
seguintes, que non se poderán contratar espacios de publicidade electoral nos
medios de comunicación da Compañía.
Tamén recoñece o dereito ós espacios gratuítos de propaganda, o criterio de
distribución proporcional destes e a competencia da Xunta Electoral de Galicia
na súa distribución.
Así mesmo, o artigo 29 desta Lei establece o seguinte baremo na Televisión
de Galicia (TVG): dez minutos para as formacións que non concorreron ou non
obtiveron representación nas anteriores eleccións ó Parlamento de Galicia,
vinte minutos para as que non conseguiron o cinco por cento do total de votos
válidos emitidos na comunidade autónoma, trinta minutos para as que obtiveron representación e conseguiron entre o cinco e o quince por cento do total
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dos votos referidos, e, finalmente, corenta e cinco minutos para as formacións
que acadaron, polo menos, un quince por cento do total dos votos.
Sen embargo, o artigo 29 desta Lei foi modificado pola Lei 15/1992, do 20
de decembro, que estableceu catro tramos, no caso da televisión, que van
dende 10 a 45 minutos, segundo a representatividade que tiveran os partidos
nas últimas eleccións ó Parlamento de Galicia.
De feito, ó amparo deste artigo a Xunta Electoral de Galicia acordou, nas
pasadas eleccións autonómicas, asignar ó PP, BNG e PSdeG 45 minutos para
cada unha destas formacións, mentres que o tempo asignado a EdeG foi de 20
minutos, deixando dez minutos para os restantes partidos: Partido de los
Autónomos y Profesionales, Democracia Progresista Galega, Movimiento Social
Republicano, Frente Popular Galega, La Falange, Esquerda Unida-Izquierda
Unida e Partido Humanista.
Cabe indicar, ó fío do anterior, que a XEC tamén sinalou que a proposta de
bandas horarias que efectúe o medio non ten carácter vinculante para a
Administración Electoral, pois pode modificarse conforme o establecido na
LOREX (Acordo do 13 de maio de 1991).
Tamén se establece que este dereito só lles corresponde ás formacións que
presenten candidatura, polo menos en tres circunscricións electorais da comunidade autónoma.
Finalmente, estipúlase que a Xunta Electoral de Galicia establecerá a preferencia na determinación do momento e da orde de emisión dos espacios gratuítos de propaganda en función do número de votos que obtiveron nas anteriores eleccións ó Parlamento de Galicia.
O TRATAMENTO DA CAMPAÑA NA TVG

O pleno do Consello de Administración da CRTVG, na sesión extraordinaria celebrada o 17 de setembro do 2001, aprobou, por oito votos a favor, tres
en contra e unha abstención, o Plan de Cobertura e Seguimento Informativo
das Eleccións ó Parlamento de Galicia 2001.
O proxecto proposto para a súa aprobación amparábase, ademais de en
diversas disposicións legais, na elaboración da programación informativa especial efectuada polos profesionais da Radio e a Televisión de Galicia.
Coma en anteriores comicios, estableceuse a cobertura específica tendo en
conta o número de votos obtidos polas distintas forzas políticas nas eleccións
de 1997 e o número de escanos obtidos e representados no Parlamento de
Galicia a partir da súa celebración, estipulándose que entre as candidaturas que
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concorresen por primeira vez ó proceso electoral e aquelas que non tiveran
representación atribuiríase un tempo igual entre si, dentro do bloque de información electoral dos espacios informativos.
En cada un dos principias informativos diarios da Radio e a Televisión de
Galicia fixouse un espacio de información electoral de seis minutos, mentres
que os días de apertura e peche da campaña electoral establecéronse os respectivos programas informativos especiais duns quince minutos, aproximadamente, dedicados proporcionalmente ás candidaturas que concorrían ós comicios,
xuntamente con outra parte de tempo con información sobre o proceso electoral en xeral.
Así mesmo, a CRTVG ofreceu á Xunta Electoral de Galicia, de acordo coas
disposicións legais establecidas, a relación de espacios dispoñibles na programación, que no caso da TVG era a seguinte:
Os días 5, 8, 9, 10 e 11 de outubro, tres espacios diarios de cinco minutos
de duración cada un deles, que serían emitidos no seguinte horario: mediodía
(12.20 horas, aproximadamente), sobremesa (15.40 horas, aproximadamente)
e tarde (20.23 horas, aproximadamente).
Os días 12, 15, 16, 17, 18 e 19, ademais dos devanditos, tres espacios diarios de cinco minutos e un espacio de cinco minutos en horario de mañá ás
8.55 horas. Os sábados, un espacio diario de cinco minutos que se emitiría ás
15.30 horas, aproximadamente; e os domingos, dous espacios de cinco minutos ás 14.00 horas e ás 15.40 horas, aproximadamente.
En resumo, ofrecéronse corenta e cinco espacios dispoñibles de cinco minutos cada un deles e 225 minutos en total.
Así mesmo, facilitáronselle á Xunta Electoral de Galicia, para coñecemento
das formacións políticas que concorrían ás eleccións, as normas reguladoras da
gravación e emisión dos espacios gratuítos de propaganda electoral.
No caso da Televisión de Galicia, indicouse que as formacións políticas que
gravasen con medios propios os seus espacios deberían entregalos na sede central da Televisión de Galicia, en Santiago de Compostela, cunha antelación
mínima de corenta e oito horas respecto ó seu horario de emisión previsto, presentándoos ademais en formato Betacam, Dixital ou Betacam SP.
Para os espacios que se ían gravar, indicouse que só se poderían realizar de
luns a venres en horario de quenda ordinaria e, para tal fin, a TVG ofreceu o
Plató 300 das súas instalacións centrais cos seguintes medios: unha tarima para
unha ou dúas persoas sentadas ou de pé con fondo neutro e unha cámara,
engadindo que a música debía ser facilitada polos partidos ou coalicións.
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Sobre a data de inicio da campaña electoral, no Plan de Cobertura aprobado polo Consello de Administración contempláronse programas especiais de
comezo da campaña electoral e información sobre as distintas candidaturas que
se presentaran en, polo menos, tres das catro circunscricións electorais, ás
00.00 horas do venres 5 de outubro.
En canto ó seguimento informativo da campaña, indicouse que a Televisión
de Galicia dedicaría seis minutos de cada un dos seus telexornais da semana e
nos respectivos de fin de semana, destinando equipos específicos para o seguimento das candidaturas con representación parlamentaria na anterior lexislatura e equipos de reforzo para as restantes.
Tamén se aprobou que a TVG emitise unha serie de entrevistas realizadas e
gravadas nos seus estudios ós candidatos á Presidencia da Xunta dos distintos
partidos políticos con representación parlamentaria na Cámara Autonómica e
que a emisión das devanditas entrevistas seguiría a orde inversa (de menor a
maior) do número de votos e escanos que cada partido ou coalición representaba no Parlamento de Galicia.
Incluso se indicaba que estas entrevistas serían realizadas por un equipo de
xornalistas da TVG e emitiríanse arredor das 21.30 horas en días que fosen fin
de semana ou festivos. O tempo de duración e a orde de emisión, en días distintos, fíxose segundo o criterio de proporcionalidade respecto ós votos e escanos conseguidos por cada candidatura nos anteriores comicios autonómicos.
Así mesmo, o tempo máximo da entrevista fixouse en vinte minutos, a partir
do cal se obtería a proporción que lle correspondese a cada unha das forzas
políticas con representación parlamentaria, en función dos votos obtidos nos
anteriores comicios autonómicos.
Tamén se aprobou que as entrevistas emitiríanse, de menor a maior representación, os días 9, 10, 11 e 15 de outubro a partir das 21.30 horas e serían
gravadas na mesma xornada de emisión, entre as 9 e 11 horas, salvo que existise algunha imposibilidade de utilización do plató por causas xustificadas.
O Plan aprobado tamén contemplaba a emisión de cinco debates abertos
nos que poderían participar en cada un deles un representante por cada forza
política con representación parlamentaria. Estableceuse que un dos debates
fose de carácter xeral e de difusión simultánea para todo o ámbito territorial de
Galicia. Celebráronse outros catro debates, un por cada circunscrición electoral
provincial, que foron difundidos pola TVG en desconexión á mesma hora.
Os debates graváronse previamente nas instalacións da Televisión de Galicia
e foron moderados por un xornalista da propia cadea de televisión. Tamén se
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aprobou que os catro debates provinciais, un por circunscrición, emitiríanse o
xoves día 11 de outubro, a partir das 23.30 horas, que o debate xeral sería
difundido o martes 16 de outubro, sobre as 23.40 horas, e que os catro de
carácter provincial terían unha duración máxima de 75 minutos, a mesma que
o segundo xeral.
No caso de Esquerda de Galicia, aprobouse que nos debates de desconexión
provincial esta formación só participaría naquelas circunscricións nas que tivese representación, é dicir, na Coruña e Pontevedra.
Os responsables dos distintos partidos e coalicións con opción a participar
nos debates deberían comunicar, con 48 horas de antelación á celebración e
gravación dos debates, o nome do seu respectivo candidato representante para
cada un destes e tamén deberían comprometerse a presentarse nas instalacións
centrais da TVG sesenta minutos antes da hora prevista de gravación destes.
Ante a recoñecida dificultade para aplicar unha distribución dos tempos
proporcional á representación parlamentaria nos debates abertos, establecéronse quendas de apertura e conclusións nas que as intervencións se desenvolverían de menor a maior representación, abrindo e pechando os de maior representación parlamentaria.
O plan de gravación dos debates foi o seguinte: día 8 de outubro, ás 10
horas, debate da Coruña e ás 13 horas debate de Lugo. Día 9 de outubro, ás 10
horas, debate de Ourense e ás 13 horas debate de Pontevedra. O debate xeral
decidiuse que se gravase o día 16 de outubro ás 11 horas.
Sobre o peche da campaña electoral, o Plan de Cobertura aprobado indicaba que o venres 19 de outubro, a partir das 23.40 horas, a Televisión de Galicia
dedicaría programas especiais á información electoral institucional sobre a xornada de votación do día 21 e os mitins de peche de campaña das distintas formacións que concorreron ó Parlamento de Galicia.
A secuencia das intervencións e o tempo de tratamento aceptouse que fosen
dedicados proporcionalmente a cada partido en función dos votos e a representación conseguida nos últimos comicios autonómicos, pechando a forza de
maior representación parlamentaria galega.
Finalmente, sobre a xornada electoral do 21 de outubro, acordouse que a
Televisión de Galicia emitise, ó longo desta, programas especiais para facilitarlles ós oíntes e espectadores o seguimento puntual da actualidade, e que no
transcurso do bloque informativo especial, a partir das 20.00 horas, se ofrecesen tamén os datos dunha sondaxe contratada por FORTA-RTVE, realizada á
saída dos colexios electorais.
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Sobre todo o anterior, a Xunta Electoral de Galicia respondía, mediante fax
remitido ó director xeral da CRTVG, o 26 de setembro, remitíndolle ó máximo
responsable da Compañía a relación e distribución dos espacios gratuítos de
propaganda electoral na Televisión de Galicia asignados a cada unha das formacións políticas con candidaturas proclamadas, alomenos, en tres circunscricións electorais.
A distribución realizada pola Xunta Electoral para a TVG foi a seguinte: 18
espacios para o PP, BNG e PSdeG-PSOE; 8 espacios para EdeG e 4 espacios para
PAP, DPG, FPG, EU-IU e PH. Como resultado, o repartimento quedou así: dos
225 minutos ofrecidos (90 espacios), foron necesarios 205 minutos (82 espacios), quedando 20 minutos sobrantes (8 espacios).
RECURSOS PRESENTADOS

O 27 de setembro o PSdeG-PSOE interpuxo un recurso ante a Xunta
Electoral Central fundamentado no feito de que, segundo esta formación política, non se respectaban os principios de proporcionalidade e pluralismo, ó
atribuí-los espacios ofertados pola TVG de maior audiencia, é dicir, os cinco
minutos anteriores ó informativo das 20.30 horas, ás forzas políticas PP e BNG,
en días da campaña electoral.
Concretamente, o recurso amparábase no feito de que na banda horaria das
20.23 horas ás 20.28 horas non se concedía ningún espacio ó PSdeG-PSOE,
reservándose tódolos existentes ás forzas políticas daquela maioritarias: PP e BNG.
Aínda que se trataba dunha polémica un tanto allea á TVG, pois como é
sabido esta televisión limitouse a oferta-los espacios e correspondeulle á Xunta
Electoral a decisión final sobre o seu repartimento, o certo e que a XEC estimou
parcialmente o recurso, facendo a seguinte consideración:
No cabe ignorar la singularidad del presente supuesto, en el que la aplicación del
criterio seguido, que en sí mismo no resulta rechazable, lleva a la indeseable conclusión
de que la tercera fuerza política en las anteriores elecciones (o PSdeG), separada sólo
por una decenas de miles de votos de la segunda, quede totalmente relegada a unos
espacios de muy inferior audiencia y mucho más escaso valor a los efectos propios de
todo acto de campaña electoral –y los espacios gratuitos lo son– de poder transmitir
con efectividad a los electores los correspondientes mensajes, todo lo cual lleva a esta
Junta a considerar ajustado a Derecho el presente caso que, sin alterar los espacios de
emisión que ya tienen asignados el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego, se
estime parcialmente el recurso.
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Sen embargo, a Xunta Electoral Central, a través da Xunta Electoral de
Galicia, dirixiuse á TVG o 8 de outubro indicándolle que debería amplia-la
banda horaria anterior ó Telexornal das 20.30 horas e poñer á disposición da
Xunta Electoral de Galicia catro espacios de dous minutos e trinta segundos, un
cada día, no prazo máis breve posible, e deixando sen efecto outros catro que
tiña asignados o Partido dos Socialistas nos días que fosen susceptibles de
modificación.
No escrito dirixido á TVG pola Xunta Electoral de Galicia, engadíase que a
devandita proposta de reasignación dos catro espacios gratuítos debería remitirse o órgano electoral antes das 19 horas do martes 9 de outubro.
Nesta data, o director xeral da CRTVG respondeu, mediante escrito dirixido ó presidente da Xunta Electoral de Galicia, que as supresións de tempos a
favor do PSdeG-PSOE que existisen noutras franxas horarias dos días ofertados
non eran competencia da CRTVG. O erro non era atribuíble á Televisión de
Galicia, senón ó repartimento acordado pola Xunta Electoral. En consecuencia,
a TVG atopábase con que non podía asignar máis espacios sen que a Xunta
Electoral decidise ó mesmo tempo os que habería que suprimirlle, polo que
esta última, en sesión celebrada o 11 de outubro, acordou suprimir varios espacios ó PSdeG, en compensación cos asignados, trasladando á CRTVG a súa
resolución.
Distinto ó anterior foi o resultado do recurso presentado tamén polo PSdeGPSOE no que se indicaba que con motivo do inicio da campaña electoral, o día
4 de outubro, foron emitidos, tanto pola TVG como por TVE na súa programación específica para esta Comunidade Autónoma, senllos informativos especiais que, segundo esta formación política, infrinxiron flagrantemente a proporcionalidade no tempo de emisión destinado ás distintas formacións políticas que concorrían ás eleccións, de tal forma que o Partido Popular resultou
enormemente favorecido no tempo destinado á información da súa actividade
de inicio da campaña.
En resposta a este escrito, dende a Dirección Xeral da CRTVG remitiuse á
Xunta Electoral un completo informe no que, ademais de reitera-lo seu respecto ós principios legais que rexen a programación dos medios de comunicación
de titularidade pública en período electoral, así como o respecto ó pluralismo
político e social e a neutralidade informativa, tamén se detallaba que a
Televisión de Galicia desenvolveu o devandito programa informativo de comezo da campaña electoral atendendo ós seguintes criterios:
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a) Programa de carácter informativo, b) Información sobre as distintas candidaturas que se presentan en polo menos tres circunscricións, c) Criterio de
proporcionalidade en cada unha das candidaturas, segundo os resultados das
anteriores eleccións ó Parlamento de Galicia, d) Representatividade obtida por
cada forza política na orde de aparición das informacións relativas a cada unha
delas, e) Outras informacións sobre o proceso electoral, a participación dos
votantes e o seguimento informativo que da campaña electoral realizaría a TVG.
No seu informe, o director xeral da CRTVG indicaba que a devandita
denuncia se realizaba non só sen achegar un mínimo de proba do que di, senón
tamén sen axustarse o máis mínimo á realidade, en canto que a información
ofrecida con imaxes do inicio da campaña electoral levada a cabo polo PSdeG
superaba o tempo que proporcionalmente correspondería a esta forza política
se se seguise un criterio matemático puro.
Ademais, o director xeral detallaba no seu informe, anexando un certificado asinado polo director dos servicios informativos da TVG, que o tempo final
dedicado no devandito programa ó total das candidaturas foi de 17 minutos e
3 segundos, coa seguinte distribución: PP, 8 minutos e 21 segundos, BNG, 4
minutos e 28 segundos, PSdeG, 3 minutos e 2 segundos, EdeG, 39 segundos,
e outras formacións, 33 segundos.
En porcentaxes, o resultado era o seguinte: PP, 48,97%, BNG 26,20%,
PSdeG 17,79%, EdeG, 3,81% e as restantes formacións 3,23%.
En consecuencia, a Xunta Electoral de Galicia acordou, o 11 de outubro,
informar desfavorablemente sobre o escrito de denuncia do PSdeG e eleva-lo
expediente á Xunta Electoral Central, a cal acordou, o 15 de outubro, desestima-la reclamación argumentando que non se achegaban probas que fundamentasen tal denuncia, e lembrando tamén que “no cabe basar la supuesta
infracción de los principios de pluralismo político y social y neutralidad informativa en el tratamiento dado en un programa determinado, dado el conjunto
de información que a lo largo de la campaña emiten los medios de comunicación de titularidad pública”. Ademais, a resolución engadía que “aún centrándose en el espacio objeto de reclamación, la duración de la información relativa a cada una de las entidades políticas concurrentes a las elecciones fue proporcionada a los resultados de las anteriores elecciones al Parlamento de
Galicia, incluso con una cierta ponderación que atenuaría, en perjuicio del
Partido Popular, la aplicación mecánica de un criterio de proporcionalidad al
resultado anterior”.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 60

Xosé Rúas

Por outra banda, o BNG tamén presentou un recurso ante a Xunta Electoral
de Galicia indicando que a Televisión de Galicia viña emitindo a información
relativa ó seguimento da campaña electoral no remate do telexornal, dentro
dun espacio especial con encabezamento propio e cunha duración aproximada
de seis minutos.
Nembargantes, esta formación política tamén puxo de manifesto que durante o resto dos informativos non se incluía ningunha referencia á campaña electoral nin ás formacións políticas que concorrían no proceso electoral.
Con todo, segundo o BNG, introducíanse multitude de informacións relativas á actividade “institucional” do presidente en funcións da Xunta de Galicia,
que á vez era o candidato do Partido Popular.
Por exemplo, aludía esta formación, “podemos ver, dentro das primeiras
informacións de cada telexornal, cómo o presidente en funcións da Xunta de
Galicia e candidato do PP a renovar ese cargo, acapara grande parte do bloque dedicado á política galega con novas sobre inauguracións, recepcións oficiais, encontros institucionais, etc.”. Mais –agregaba o BNG– “nengunha referencia hai dentro dese bloque de política adicado a Galicia á actividade informativa da campaña electoral, que, como tal, é un acontecemento informativo
de primeira magnitude, relegándoa ó remate do telexornal, cando a audiencia
é menor e xa se desgranaron non só as novas adicadas á actividade do presidente da Xunta en funcións, senón as referencias informativas a todas as festas do país”.
Deste xeito, argüía o BNG, a actividade do entón presidente da Xunta en
funcións “ocupa un posto preminente na actualidade, a través das novas xeradas pola súa actuación institucional, que son situadas ó inicio do telexornal co
efecto de que, nos horarios de máis audiencia –que coinciden co inicio destes–
os telespectadores poidan apreciar soamente a súa actividade”.
Ademais, segundo o BNG, esta información “institucional” non tiña absoluto contraste, porque non se contaba coa opinión da oposición, constituíndo
dese xeito un claro exercicio de propaganda política institucional en plena campaña electoral.
Por todo isto, o BNG solicitoulle á Xunta Electoral que lle requirise á TVG
que emitise o bloque de información electoral dentro da información política
xeral de Galicia.
Como resposta, a Dirección Xeral da CRTVG remitiu un informe á Xunta
Electoral de Galicia no que se aseguraba que o BNG pretendía impoñer á
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Televisión de Galicia un determinado esquema dos programas informativos que
vulneraba a independencia dos profesionais do medio.
Segundo a CRTVG, entre as “opinións e desexos” do BNG estaba que a
Televisión de Galicia non ofrecese información da vida social de Galicia, nin da
actividade ordinaria institucional, lembrándolle a esta formación que o criterio
informativo que deben segui-los medios sobre a colocación das informacións é
un criterio propio dos medios, sempre admitido en canto o espacio informativo non vulnere os principios de respecto ó pluralismo político e social e a neutralidade informativa.
No seu escrito, a CRTVG tamén xustificaba que a separación desta información especial sobre a campaña electoral do resto da información xeral obedece
a que o principal contido dos programas especiais de seguimento das campañas é recolle-las opinións dos distintos candidatos sobre os diferentes asuntos
que tratan na súa campaña, ou sexa, a exposición da opción política.
A Compañía tamén aseguraba que non coñecía ningunha doutrina da administración electoral sobre a concreta colocación dos bloques informativos das
campañas electorais dentro da programación dos medios, e isto obedece, engadía a Dirección da CRTVG, a que nunca se debeu formular ningunha discusión
sobre a liberdade de decisión da que para isto gozan os medios de comunicación.
A CRTVG subliñaba, así mesmo, diversos parágrafos entresacados da doutrina da XEC para avala-la súa xustificación:
El ordenamiento vigente (...) no otorga a la JEC potestad innovadora alguna del
ordenamiento jurídico, por lo que resulta manifiestamente incompetente para adoptar
una norma que sólo a los titulares del poder normativo del Estado corresponde acordar, a través de los procedimientos constitucionalmente establecidos y tras valorar detenidamente las diversas opciones existentes.
(Acordo do 3 de outubro de 1989 e do 16 de abril de 1993).
Jurídicamente no es exigible a esta Junta Electoral que deba compartir, en base a las
consideraciones contenidas en el recurso, el estado de opinión de los recurrentes en
relación con los espacios informativos, ni tampoco es competencia de esta Junta la organización de los servicios informativos del ente ni incidir en el contenido de la información ofrecida a la opinión pública siempre que ésta se desenvuelva en el marco de la
neutralidad y del pluralismo político y social, porque pasaría a asumir funciones de
censura y no de garante de los principios establecidos en el artículo 66 de la LOREG.
(Informe da Xunta Electoral de Galicia do 17 de outubro de 1997).
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Sobre a doutrina da incorporación ós espacios informativos da necesaria
actuación dos gobernos e demais cargos públicos, a XEC tamén sinala, tal e
como reproduciu a dirección da CRTVG no seu escrito, que:
Esta Junta ha admitido siempre la licitud de la incorporación a los espacios informativos de la necesaria información general acerca de actuaciones del Gobierno de la
Nación, actuaciones que no pueden paralizarse por el hecho de que haya un proceso
electoral en marcha y de las que los medios de comunicación, cualquiera que sea su
titularidad, no pueden dejar de informar, sean o no candidatos en el proceso electoral
de que se trate los ministros competentes en relación con los hechos objeto de la información.
(Acordo do 24 de outubro de 1997).

Para avaliar aínda máis as súas consideracións, a CRTVG tamén se remitiu ó
establecido pola propia XEC, atendendo á confusión que, segundo esta
Compañía, o BNG pretendía realizar entre informacións ordinarias da vida
social de Galicia e as campañas institucionais:
Las razones que motivaron la adopción del acuerdo recurrido se encuentran reflejadas en el propio acta, no entendiendo esta Junta que nos encontrábamos ante actos
de propaganda electoral prohibidos por la legislación que rige esta materia, porque no
se trata tanto de una campaña por parte de los poderes públicos de presentación de
logros o realizaciones, sino del acto formal de inauguración de obras o actividades de
esos organismos, actuación que siempre se da en ese tipo de actividades, incluso por lo
que no es posible deducir que existe una campaña organizada de propaganda electoral
prohibida, del hecho previsto de la inauguración, por la simple coincidencia con el
período electoral, entendiendo perturbador para el desarrollo de los servicios públicos
la suspensión de tales actos, como ocurriría, por ejemplo, si no se hiciera la entrega de
viviendas municipales, la inauguración de jardines o la apertura de vías públicas que
son objeto de la denuncia.
(Acordo do 3 de xuño de 1999).

Como resposta a todo isto, a Xunta Electoral de Galicia, na súa reunión do 15
de outubro, rexeitou a denuncia do BNG sinalando, sobre a posible intervención
deste organismo na programación informativa da TVG durante o período electoral, que entre as súas competencias non estaba a de configura-la liberdade de
información dos medios de comunicación nin a de estructura-la súa programación informativa, xustificando este argumento coa seguinte sentencia:
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La comunicación libre no sólo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos
a la expresión del pensamiento y a la información, sino también la preservación de un
determinado modo de producirse de los medios de comunicación social, porque tanto se
viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder, como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión.
(STC 12/1982, fundamento xurídico sexto, e STC 206/1990, do 17 de decembro, fundamento xurídico sexto).

Nembargantes, sobre o deslinde entre información institucional e propaganda electoral, a Xunta Electoral de Galicia engadiu, sobre o acordado pola XEC,
que tamén é posible determinar que acontece se a unha información institucional ou a un feito que potencialmente sexa noticia se lle engade un contido cualitativo e cuantitativo referido a obras, investimentos, logros e realizacións.
Neste suposto, indica a Xunta Electoral de Galicia, o que no seu inicio foi
unha información normal e de interese xeral sobre a actividade institucional
pública, pode chegar a ser unha propaganda electoral prohibida, e a quen lle
corresponde ponderar ese tránsito e o seu control é á Administración electoral,
que pode delimitar esa fronteira, de acordo con feitos probados e non en función de opinións ou xuízos de valor que, pola súa natureza abstracta, non se
presentan a unha demostración de exactitude.
En consecuencia e polo debate suscitado no seo da Xunta Electoral de
Galicia sobre este aspecto, sometéronse as distintas propostas a votación. Como
resultado, este organismo decidiu, por maioría dos asistentes (pois ausentáronse varios membros) e cun voto en contra, que, aínda que a Xunta Electoral si
era competente para valorar se o contido da información referida se excedía ou
non e pasaba de ser unha noticia de interese xeral ou institucional a converterse en propaganda electoral, carecía dos elementos de xuízo necesarios para
determinar se se producira ou non tal exceso e, en consecuencia, non adoptaría ningunha medida ó respecto.
Pero o BNG tamén presentou outra reclamación á Xunta Electoral de
Galicia, o 28 de setembro, pola súa “radical discrepancia” coa inclusión do criterio de proporcionalidade para calcula-lo tempo de duración das entrevistas
destinadas a ofrece-lo programa político dos candidatos ás eleccións (aprobado
polo Consello de Administración da CRTVG), por considerar que vulneraba a
neutralidade informativa.
Ó xuízo desta formación, inclinaba a balanza a favor da forza política máis
votada nas anteriores eleccións, o Partido Popular, de xeito que o seu candidato
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disporía de moito máis tempo para explica-lo seu programa electoral, en detrimento das restantes forzas.
En resposta a esta denuncia, a Dirección Xeral da CRTVG remitiu un informe á Xunta Electoral de Galicia no que, á parte de indicar que se recolleran fielmente os criterios que reiteradamente se sinalaran para os procesos de eleccións
ó Parlamento de Galicia, referendados pola XEC, sinalábase que a neutralidade
informativa tíñase que entender non como igualdade matemática sen ponderación, senón seguindo as pautas marcadas polo sistema electoral establecido na
LOREX, que é a proporcionalidade.
E de acordo con isto mesmo, a CRTVG –recordaba tamén no seu escrito–
outorgou, por certo, máis tempo ó BNG que o que obtería de aplica-la matemática pura proporcional. De feito, dende a dirección da CRTVG incluso se calculou que, de aplicar un simple criterio matemático, o PP tería 20 minutos por
razón da representatividade obtida no anterior proceso de igual clase e o BNG
tería 9 minutos con 30 segundos, en vez dos 16 minutos finalmente adxudicados a esta formación conforme o criterio de proporcionalidade e atendendo a
un formato mínimo de tempo de entrevista de 12 minutos. “O que en definitiva pretende o recorrinte é que se transgrida o sistema electoral aplicable en
Galicia, facendo iguais ós desiguais”, indicaba o escrito da CRTVG.
Neste senso, a Xunta Electoral Central concluíu que “no cabe duda, pues,
de que el criterio de proporcionalidad, que, en sí mismo no cabe considerar
desajustados a los principios de pluralismo y neutralidad informativa que consagra el artículo 66 de la LOREG, según tienen reiteradamente declarado esta
Junta Electoral Central, entre otras ocasiones, en relación con unas anteriores
elecciones al Parlamento de Galicia, es además objeto de notable ponderación,
en beneficio precisamente de las fuerzas políticas minoritarias en las anteriores
elecciones, incluida la recurrente”.
VARIAS CUESTIÓNS NO CENTRO TERRITORIAL DE TVE

O BNG tamén presentou, o 10 de outubro, un recurso á Xunta Electoral de
Galicia no que aseguraba que, despois da convocatoria das eleccións ó
Parlamento de Galicia, TVE viña incumprindo reiteradamente, na actividade
informativa que difundía, diversos principios legais ós que aludía no seu texto.
O BNG subliñaba que a XEC tiña declarado reiteradamente que a proporcionalidade na información nos medios públicos, baseada nun criterio que teña en
conta os resultados das anteriores eleccións equivalentes, pode considerarse axustado á necesidade de respecta-lo pluralismo político e a neutralidade informativa.
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Pero segundo esta formación, tal e como puxo de manifesto nun informe
anexo remitido á Xunta Electoral no que analizaba o contido dos informativos
de TVE e o minutado da información contida nos telediarios respecto das candidaturas concorrentes ás eleccións ó Parlamento de Galicia, a televisión pública estatal estaba a viola-la proporcionalidade esixida durante a campaña electoral, detectándose, ó seu xuízo, unha bonificación excesiva no minutado a prol
do PP en relación á porcentaxe de votos obtida nas anteriores eleccións.
No documento anexo sobre os tempos remitido pola formación nacionalista á Xunta Electoral indicábase que, a pesar de que o PP dispuña do 52,2% do
espacio, o BNG do 24,8% e o PSdeG do 19,5%, na meirande parte dos días
sinalados (5, 6, 7 e 8 de outubro) os nacionalistas situábanse algún punto por
debaixo, un feito que, en cambio, só ocorreu un día co PP.
Sobre este particular, a Xunta Electoral de Galicia indicou, na súa resolución
do 11 de outubro, que para resolver esta reclamación era necesario ter en conta
a existencia de dous criterios de proporcionalidade distintos utilizados polos
Consellos de Administración da CRTVG e de RTVE.
O primeiro toma como módulo a porcentaxe de votos válidos obtidos polas
distintas forzas políticas nas eleccións autonómicas de 1997, namentres que o
segundo utilizaba, como módulo de proporcionalidade, o número de escanos
ocupados por cada formación política na Cámara Autonómica no ano 1997, de
forma que o PP pasaba dun 52,2% (criterio da CRTVG), a un 56% (criterio de
RTVE), e o BNG dun 24,8% (criterio da CRTVG), a un 24% (criterio de RTVE).
Vista esta disparidade de criterios, a Xunta Electoral de Galicia acordou, por
unanimidade, dar traslado do recurso e do expediente á Xunta Electoral
Central, por se-lo órgano competente, xa que a emisión denunciada produciuse nun medio de titularidade estatal e na súa programación de ámbito nacional.
Finalmente, a Xunta Electoral Central, en sesión celebrada o 16 de outubro,
resolveu desestima-lo recurso, xa que, “referido el mismo a actuaciones que terminan el día 7 de octubre, el recurso se interpone el siguiente día 10, esto es,
transcurrido el plazo preculsivo de 24 horas siguientes a la realización de las
actuaciones objeto del recurso”.
Pero ademais, a XEC, aínda que recoñecía que “ciertamente se había excedido la información relativa al Partido Popular en alguno de los espacios objeto del recurso”, noutros a diferencia “parece obedecer al hecho de las actuaciones noticiables que en cada momento hayan llevado a cabo las entidades políticas”, pero non “a un ánimo de vulnerar los principios de pluralismo político
y social y de neutralidad informativa”.
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De tódolos xeitos, o caso que con respecto a TVE adquiriu maior relevancia
no tratamento informativo desta canle pública estatal durante as pasadas eleccións autonómicas estivo relacionado coas queixas formuladas polos traballadores do seu centro territorial en Galicia.
Xa na precampaña os profesionais de TVE-Galicia manifestaran o seu malestar polo tratamento informativo que se lle daba ó denominado mal das vacas
tolas, sobre todo a raíz do descubrimento das reses soterradas na localidade de
Mesía.
Mais como consecuencia da noite da tradicional pegada de carteis de comezo de campaña, na que un grupo de mozos lanzou varios ovos contra o entón
presidente en funcións da Xunta, o Comité de Empresa de RTVE-Galicia, nun
escrito dirixido o 9 de outubro ó director xeral de RTVE, entre outros cargos,
facía consta-lo seguinte:
Un realizador del Centro Territorial de TVE en Galicia ha sido apartado inexplicablemente de sus funciones en el seguimiento de la campaña electoral del Partido
Popular, a raíz de la transmisión en directo de la tradicional pegada de carteles. En el
acto de inicio del PP, un grupo de jóvenes radicales trató de impedir el normal desarrollo del mitin y arrojaron huevos al candidato a la Presidencia de la Xunta. El realizador seleccionó, con buen criterio profesional, un plano del grupo de alborotadores
que fue emitido en directo. [Noutra das imaxes tamén se puido ver ó candidato do PP
sacudindo os restos dun ovo da chaqueta do seu traxe]. Esta decisión [engade o escrito] molestó a los responsables de informativos, que inmediatamente decidieron relevar
al realizador del Centro Territorial para la cobertura del acto electoral en el que iba a
participar el presidente del Gobierno [da Nación]. En su lugar, fue convocado urgentemente otro realizador de Madrid, que llegó al lugar de la transmisión una hora antes
del inicio del mitin. El exceso de celo controlador de los responsables de informativos
de TVE, además de humillar humana y profesionalmente a este trabajador, supone un
flaco servicio para la credibilidad de RTVE en una de sus funciones esenciales como servicio público [engadía a denuncia].

Noutro epígrafe deste tamén se facía referencia a que “a estos hechos hay
que añadir las imprecisiones y errores en las informaciones electorales que se
emiten en los Telediarios, atribuibles a la falta de conocimiento de la realidad
gallega por parte de los responsables de la elaboración de estos espacios, mientras algunos de los responsables de este centro territorial no están incluidos en
el dispositivo de cobertura de las elecciones”.
A denuncia presentada polo Comité de Empresa de TVE en Galicia foi
apoiada por unanimidade, o 11 de outubro, polo Comité General Intercentros
de RTVE, en Madrid.
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Denuncias como esta amosan o excesivo celo de tódolos políticos na supervisión das condicións técnicas da posta en escena das súas actuacións (coma as
estrelas do cine que insisten en ser fotografadas do lado bo), dende simples
imaxes ou breves declaracións ata o emprego de calquera outro formato televisivo máis amplo.
Os expertos en mercadotecnia política moderna xa indican que a mellor
opción que teñen os políticos para limita-los riscos da comunicación audiovisual é empregar a realizadores de televisión, que son os que saben cómo filmalos para saca-lo maior proveito posible (Maarek, 1995).
Unha mesma toma feita dende un ángulo ou outro pode favorece-la imaxe
do candidato ou prexudicala, e mesmo os matices na gravación do son poden
acentuar unha frase dita en ton elevado ou ben atenuar unha voz excesivamente
grave, igual que a iluminación pode revelar certas sombras.
Por iso os expertos están de acordo en sinala-la importancia de que o político conte coa colaboración regular dun realizador profesional con experiencia
técnica para controla-la situación, tanto durante a preparación da emisión coma
durante a propia emisión, contratando os seus propios realizadores ou utilizando os seus servicios para fixa-la gama de tomas que se usarán e controla-la
emisión ou decidir qué técnicas de edición se empregarán.
E cando un político se arrisca a realizar unha intervención nun local ou
praza de grandes dimensión, onde a asistencia do público entra en xogo como
factor condicionante no éxito ou fracaso do acto, pódese facer que os espectadores saquen unha impresión ou outra dependendo de cales sexan as imaxes
seleccionadas para a retransmisión deste.
UNHA OLLADA CRÍTICA

Cómpre sinalar que unha cousa é o repartimento dos tempos na escaleta da
programación televisiva, que se fai de forma proporcional á representación acadada por cada partido nos anteriores comicios do mesmo xénero –neste caso
nas eleccións autonómicas do ano 97– e outra ben distinta o tratamento que
recibe esa información.
Mesmo se tódolos grupos con representación política están de acordo en
someterse a uns criterios minimamente obxectivables e ata ponderados para
fixar unhas pautas de asignación de tempos, pode ocorrer que a chamada “loita
polo segundo” de máis ou menos se volva estéril á hora de avaliar un espacio
de información electoral ou de cesión gratuíta ós partidos políticos. Sobre todo
se ademais se ten en conta o escaso éxito na audiencia que, en xeral, suscitan
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os contidos políticos nun medio coma o televisivo, onde o entretemento prevalece sobre a información.
Sería moi pretensioso, dende logo, atribuí-lo resultado dunhas eleccións
–ou parte deste– ós escasos minutos de máis ou menos asignados a unha determinada formación política na pequena pantalla dentro dos espacios gratuítos
de propaganda electoral, pois tamén resultan determinantes as accións que os
políticos poidan levar a cabo para condiciona-las actuacións dos medios de
comunicación, tratando que incluso a información se converta en propaganda
(Duradin, 1983).
Non se trata dunha cuestión puramente procedemental, senón de aplicación
e contidos, aínda que as formas en política tamén son importantes, xa que de
pouco importa incluír moitos minutos de información sobre a xornada electoral nun telexornal ou a intervención dun persoeiro importante nun informativo da madrugada ou de mañanciña, nas franxas nas que un espacio da televisión ten a súa menor audiencia.
Polo tanto, o de menos é se os bloques informativos son de cinco ou tres
minutos, senón se a súa inserción se fai na franxa de audiencia máis baixa ou alta.
E o mesmo pode ocorrer se a información electoral nunha canle autonómica coincide cos primeiros minutos do Telediario da televisión pública estatal.
Desde xeito, o impacto do que inicialmente goza un medio como é o televisivo
queda substancialmente reducido, deixando a importancia das eleccións para
un segundo plano ou as chamadas "zonas val" de audiencia, e reservando os
maiores picos para unha mal entendida información institucional sobre os distintos actos, inauguracións ou presentacións do representante gobernamental
que lle cadre, práctica esta moi habitual en tódolos partidos no poder.
Cómpre salientar, neste senso, que a audiencia nunha mesma franxa horaria nun mesmo espacio informativo é variable e tendencialmente decrecente a
medida que van transcorrendo os minutos do intervalo analizado.
Nembargantes, detrás da loita polo segundo e, incluso, por unha determinada franxa horaria, hai un tratamento informativo sometido á estructura politicamente dependente de tódalas televisións públicas estatais e autonómicas
que se arrastra dende a súa propia creación e que, co paso dos sucesivos gobernos de tódalas tendencias e ideoloxías, vai afondando máis e máis na crise deste
modelo cada vez máis obsoleto.
Aí está o exemplo da cobertura da campaña electoral de 1996 por parte de
TVE, que xa foi analizado e demostrou que as súas regras de obxectividade
nada dicían sobre o contido das noticias, senón só sobre a adxudicación de
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tempos ós partidos. En consecuencia, o deseño da información fíxose aplicando o modelo de strait jacket, unha camisa de forza que restrinxía toda a acción
xornalística da canle estatal á cobertura de mitins, como único elemento da
campaña, de xeito que os xornalistas a penas participaban na determinación
dos contidos das noticias electorais (Canel, 1999).
“Toda redacción tiene su dueño. El de la nuestra es el Gobierno, pues es el
Gobierno quien nombra a nuestro Director, y éste a nosotros”, foi o revelador
comentario da editora do informativo do mediodía de TVE, reproducido pola
autora antes citada con ocasión do estudio realizado na campaña das eleccións
xerais de 1996, co daquela Goberno socialista en funcións.
E a existencia desta cultura gobernamental propia das canles públicas tamén
condiciona a abusiva e mesmo perversa utilización da chamada información
“institucional” durante unha campaña electoral, outorgándolle un trato privilexiado fronte ó resto das informacións, como unha constante observada mesmo
en investigacións similares internacionais (Semetko, 1994), e que por riba somete as redaccións a fórmulas ríxidas e pouco reactivas na cobertura das eleccións.
Nestas circunstancias, tamén resulta cómodo dispensarlle ó goberno que lle
cadre un tratamento informativo onde os criterios políticos poidan ampararse
en razóns técnicas á hora de repasar calquera xogo de imaxes na moviola. ¿Por
que ningún partido político falou, ata o de agora, do control do medio ata que
o perdeu?
De pouco importa a loita polo segundo se este se utiliza, por exemplo, para
facer un inserto de imaxes descontextualizadas do fío argumental dun determinado candidato co ánimo de favorecelo ou prexudicalo, escollendo distintos
momentos dun mitin coma se dun candidato sinalado polo realizador de Gran
Hermano se tratase.
Ademais, chegados a este punto, cómpre tamén poñer de manifesto algo
fundamental baixo a perspectiva do espectador televisivo: que nada obriga ás
cadeas privadas a adxudicarlle tempos fixos ós partidos políticos nos informativos da campaña electoral.
Os tempos previamente asignados polas canles públicas a cada partido nos
bloques informativos dunha campaña son considerados polos profesionais da
información tempos de gracia, nos que a cobertura dun mitin ou acto de campaña dun partido é realizada da mellor forma posible polos equipos de profesionais encomendados para esta tarefa. Unha das razóns para proceder deste
xeito é ben sinxela: os xornalistas que acompañan a un político no seu percorrido na caravana electoral durante os quince días que dura a campaña.
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Pero este traballo tamén pode ser enfocado cun criterio radicalmente distinto ó someterse a avaliación por parte das instancias superiores do medio, algo
dificilmente obxectivable cando se trata dun producto cun resultado final que
é a consecuencia dunha longa serie de decisións en cadea.
E para ningún xornalista que acompañe a un candidato na súa caravana
electoral resulta agradable atoparse ó día seguinte dun mitin cun producto
audiovisual alleo á súa responsabilidade.
Claro que tampouco se pode esquece-la influencia exercida pola interpretabilidade, que foxe do dominio da obxectividade ante calquera acontecemento
de índole electoral.
Mesmo se poñemos como exemplo as imaxes do acto da apertura da campaña das últimas eleccións autonómicas nas que varios mozos lanzaban ovos
contra o entón presidente da Xunta en funcións, probablemente moitos dos
responsables das televisións públicas se toparían, dentro do mesmo partido que
na actualidade apoia ós gobernos central e galego, a políticos loando o labor do
realizador “apartado” polo devandito caso e, pola contra, a outros criticándoa
duramente, de xeito que resulta moi difícil saber ata qué punto unha mesma
imaxe electoral pode servir para que un partido gañe ou perda máis votos.
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Resumo
AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS
NA TELEVISIÓN
Xosé Rúas

As campañas electorais dunhas eleccións democráticas sempre supoñen un cambio de ritmo na
rutina diaria dos medios de comunicación. Unha campaña electoral é un tempo especial no que os
medios públicos teñen a obriga de cumprir unha serie de ordenanzas legais puntais que regulan todo
o proceso de promoción das candidaturas. No pasado outono Galicia viviu unha convocatoria xeral de
eleccións autonómicas e os medios públicos de televisión, nomeadamente a TVG e a TVE-Galicia,
tomaron unha serie de medidas específicas para a cobertura informativa deste evento. Neste artigo faise
unha descrición detallada de todo o proceso, incluíndo as protestas formais que presentaron distintos
grupos políticos así como unha reflexión crítica do autor sobre o acontecido.
PALABRAS CLAVE

Televisión, eleccións autonómicas, recursos electorais.
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CIDADÁNS SEN ELECCIÓN. PARTIDOS
POLÍTICOS, CANDIDATOS E
TELEVISIÓN NAS CAMPAÑAS
ELECTORAIS
Manuel Martínez Nicolás
Universidade de Santiago de Compostela

"Buscastes demasiados aliados, demasiados percorridos seguros dentro das diferentes cidadelas do poder e afastástesvos demasiado da opinión pública. Agora sentídesvos aliados e rexeitados. Pero os demais (a opinión pública, a xente) non os coñecen;
polo tanto desconfían, ou permanecen alleos á discusión".
(Fred Friendly, antigo presidente da CBS News, referíndose ós periodistas. Citado por
Furio Colombo: Últimas noticias sobre el periodismo.
Barcelona: Anagrama, 1997, páxina 221).

1. DEMOCRACIA MEDIÁTICA E PROCESOS ELECTORAIS: POLÍTICOS, PERIODISTAS E CIDADÁNS

Os réximes democráticos aséntanse nunha concepción do poder político
que esixe recorrer no seu exercicio á persuasión, ó convencemento mediante o
diálogo e non á imposición autoritaria. É por isto que Blumler (1987: 169)
puido soster, pensamos que con razón, que "a democracia é a única forma de
réxime na que a súa lexitimación implica necesariamente a comunicación". A
democracia distínguese, en primeiro lugar, polas garantías formais que establece para que os procesos de formación da vontade común dos individuos –os
procesos políticos1– se dean nunha situación tal que facilite a concorrencia e
competencia entre opcións diversas sobre as que decidir. Pero o que lle confire
o seu valor distintivo non é só o recoñecemento do pluralismo, da diversidade
das opcións que poidan concorrer, senón tamén a esixencia ética de que as
1. Inmerso nun proceso político, calquera asunto –algo que interese, preocupe ou afecte a unha sociedade
ou a unha parte dela– convértese, xustamente, nun problema político, en algo que, como di Bobbio (1995:
60), "require de solucións a través dos instrumentos tradicionais da acción política; ou sexa, da acción que
ten como fin a formación de decisións colectivas que, unha vez tomadas, convértense en vinculantes para
toda a colectividade".
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decisións lexítimas e vinculantes se tomen dun modo transparente: non no
segredo das reboticas e os salóns, senón, precisamente, á luz pública, nunhas
condicións de publicidade2 nas que aquelas opcións poidan ser presentadas,
discutidas e clarificadas. Nesta esixencia fúndase o ethos comunicacional dos
procesos políticos democráticos, e é isto o que os diferencia dos que non merecen tal consideración –os que se dan en réximes autoritarios de calquera signo–.
O recurso á comunicación como procedemento para a acción política é o
que lles permitiu historicamente ás sociedades democráticas xerar unha esfera pública, un espacio social instituído pola interacción entre gobernantes e
gobernados, entre as institucións propiamente políticas (parlamento, goberno,
partidos) e a cidadanía, no que aqueles, os gobernantes, son requiridos para
presentar e explica-las súas propostas, e estes, os gobernados, constitúense en
suxeito político segundo unha triple identidade: como organizacións da sociedade civil, como opinión pública e, convocada a comicios, como corpo electoral. Cando actúa como sociedade civil, a cidadanía persegue intervir de
maneira directa na toma de decisións, tentando facer vale-las súas demandas,
reivindicacións ou puntos de vista; cando o fai como opinión pública, busca
saber do poder político para formar un xuízo razoado e influír sobre el cando
chegue o momento; como corpo electoral, de distribuílo entre os partidos
nunhas eleccións. A esfera pública democrática aséntase sobre estructuras (por
exemplo, os dereitos de asociación, reunión e manifestación; á liberdade de
expresión ou ó sufraxio) que fan posible unha práctica deliberativa (asociarse,
reunirse, manifestarse, expresarse, votar) sempre empeñada en reforzar aquelas estructuras e, con iso, ensancha-la esfera pública. En definitiva, na medida
en que se fortaleza esta esfera pública poderá avanzarse na constitución dunha
democracia deliberativa onde, como di Sampedro (2000: 18), "a participación
e o debate cidadáns lexitiman a representación e a xestión do interese colectivo". E iso co horizonte de supera-las deficiencias xa sexa dunha concepción
estreitamente representativa da democracia –entendida como competición
polo poder entre elites e como exercicio de influencia dos intereses privados
máis apegados a aquelas–, xa da utopía irrealizable dunha democracia directa
–un réxime asembleario de permanente diálogo entre cidadáns sen que
medien representantes3–.
2. Utilizamos aquí o termo publicidade co sentido do público ou da vida pública que afortunadamente aínda
conserva o galego a pesar de que pasase a significar, case por antonomasia, a actividade de divulgar noticias
ou anuncios con fins estrictamente comerciais.
3. Cfr. Sampedro, 2000: 24-26. Para argumentación extensa sobre o concepto de democracia deliberativa,
véxase Nino, 1997.
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Non parece, sen embargo, que as tendencias presentes nos réximes democráticos actuais estean contribuíndo a reforza-las estructuras e as prácticas que
requiriría esa democracia deliberativa. E entre outras razóns porque as características coas que se desenvolve iso que Blumler denominou o proceso público
moderno (the modern publicity process) estarían conducindo ó que este mesmo
autor diagnosticou máis tarde como unha crise da comunicación pública4.
Blumler parte dunha evidencia que non pode evitarse en calquera análise rigorosa da vida democrática: a crecente dependencia dos suxeitos implicados nos
procesos políticos contemporáneos con respecto ós modernos medios de
comunicación de masas. Esta dependencia estaría provocando que as institucións políticas, pero tamén as organizacións civís e os grupos de presión ou de
interese, deban dispensar boa parte dos seus esforzos –das súas enerxías e
recursos– a tratar de influír nos medios de comunicación para que os temas que
promoven e os argumentos que defenden poidan instalarse na esfera pública e
obter así a atención da opinión pública e, de se-lo caso, dos electores. Os
medios de comunicación son agora institucións centrais na regulación da visibilidade social dos participantes en tales procesos; no establecemento e priorización dos asuntos sobre os que se suscitan debates públicos (función de axenda); na fixación das ideas ou das tomas de postura arredor das que se articula
a discusión (función de encadramento ou framing); na atribución, en fin, de
responsabilidades políticas para os problemas identificados (efecto de destaque
ou priming)5. A loita política, a pugna polo control do debate público, é agora
tamén, e case primordialmente, unha batalla por ter acceso e trato favorable nos
medios de comunicación. E por esta mesma razón, os medios desprazaron non
só ós grupos primarios e secundarios (familia, escola, redes de relación, etc.),
senón tamén ós propios partidos, como instancias de socialización política dos
cidadáns, que presentan unhas actitudes e xuízos dependentes xa case en
exclusiva das noticias e valoracións transmitidas por aqueles, e moi en particular pola televisión6.
Encontrámonos, pois, ante unha significativa transformación da esfera
pública democrática, onde a interacción entre gobernantes e gobernados, entre
o sistema político e os cidadáns, require agora da activa intervención dos
medios de comunicación de masas. Pero referirse ó papel destes co concepto de
intermediación pode conducir a equívocos, xa que non se trata de meros
4. Cfr. Blumler, 1990 e Blumler e Gurevitch, 1995.
5. Cfr. Pallarès e Gifreu, 1998: 11-14 e Sampedro et al., 2000: 15.
6. Cfr. Mancini e Swanson, 1996: 15-16 e Pallarès e Gifreu, 1998: 11.
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mediadores entre uns e outros, senón de actores políticos substantivos, como
ben sinalara hai tempo Héctor Borrat (1989)7. E iso, entre outras razóns, porque na medida en que os medios foron gañando autonomía nas sociedades
democráticas, organizados como empresas mercantís á procura de beneficios
e construíndo unha cultura profesional específica, tenden a actuar segundo
intereses empresariais e criterios profesionais que condicionan abertamente o
desenvolvemento dos procesos políticos contemporáneos. Así, esta especie de
pregamento da dinámica da esfera pública á lóxica mediática podería contribuír a explicar, por exemplo, a enorme volatilidade dos temas, cunha vida pública que depende a miúdo de que se logre manter sobre eles a atención duns
medios necesitados, pola contra, dunha renovación constante dos seus contidos; ou ben a énfase na controversia e a descualificación do adversario como
modalidade case exclusiva da discusión política, animado en boa medida polo
ambiente de conflicto e competición con que os medios envolven estes procesos; ou o debilitamento da proxección pública das organizacións, sexan partidos políticos ou doutra índole, substituídas publicamente por líderes e cadros
dirixentes facilmente dispoñibles para os periodistas; e outros fenómenos xa
ben documentados empiricamente8. É certo, como ben advirte Blumler (1990:
109), que a amplitude e forza coa que se manifesten nunha determinada sociedade os riscos que definen o proceso público moderno dependerán do particular xeito en que se atopen organizadas as relacións entre os seus sistemas
político, cultural, económico e mediático. Pero, en calquera caso, trátase dunha
tendencia que parece ben xeneralizada nos réximes democráticos, e que xustamente estaría transformándoos na dirección diso que algúns cualifican xa abertamente de democracia mediática ou mediatizada9.
O estudio dos procesos políticos democráticos debe atender, por tanto, ás
relacións que neles establecen as institucións políticas, as organizacións informativas e a cidadanía. E é aquí onde non se pode deixar de constatar que a
democracia mediática non se define só recoñecendo a centralidade dos medios
en tales procesos e a lóxica que aqueles impoñen a estes, senón que é un estado
7. Pallarès e Gifreu (1998), que recorren a ese concepto de intermediación, outórganlle en cambio un sentido na liña do que aquí dicimos: "Ademais, esta función de intermediación non debe entenderse só dende a
perspectiva de influencia dos medios para ‘manipular’ ou non a información, no seu posicionamento neutral,
ou ben decantada nunha determinada orientación política, senón que o propio canal de intermediación é un
condicionante da forma das mensaxes. E a forma de expo-las mensaxes, a forma de expo-la comunicación
cos electores a través dun intermediario como a televisión, así como a forma de percibi-la política por parte
dos electores, resultan alteradas respecto a situacións anteriores" (1998: 11).
8. Cfr. Blumler, 1990: 104 e seguintes e Mancini e Swanson, 1996: 14-15.
9. Cfr. as distintas achegas recollidas en Muñoz-Alonso e Rospir, 1999 e Sampedro et al., 2000: 10.
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de cousas caracterizado primordialmente pola constitución dun complexo político-mediático10 no que, como expresivamente din Sampedro et al. (2000: 1012), políticos e periodistas son amigos á forza por mutua conveniencia. E operando de tal modo na política e na información, agregamos, que dificultan a
participación activa da cidadanía na vida democrática. No intercambio, o político obtén do periodista presencia ou proxección pública, pero sobre todo asegura o control do debate: de qué se fala e en qué termos se fai. A proximidade
ó político permítelle ó periodista, pola súa parte, dispoñer dun fácil acceso a
fontes lexitimadas para falar practicamente sobre calquera cuestión e case sempre dispoñibles para facelo ó ritmo que esixe a producción informativa. E unha
proximidade que, probablemente máis no contexto europeo ca no estadounidense, é mimada polo periodista porque "o político, canto maior sexa a súa
forza, pode non só negarlle a información máis valiosa, senón tamén poñer en
apuros á empresa na que traballa", como apuntan Sampedro et al. (2000: 11).
A estreita interdependencia entre os sistemas político e mediático afecta
decisivamente, como dicimos, ós modos en que se conducen a política e a
información nas democracias actuais. Por un lado, abundan os casos que amosan de que forma a pechada continuidade entre política e periodismo resólvese de maneira que é aquela, a política, a que impón a súa lóxica a este, dando
lugar a unha situación de "total sometemento dos medios, televisión incluída,
á lóxica política da loita polo poder" (Gil Calvo, 1998: 9)11. Pero non é menos
certo que nesta loita polo poder o sistema político debe someterse en parecida
medida á lóxica mediática, e en particular ós criterios que implicitamente regulan a conversión do dito ou feito por alguén en noticia. Son precisamente as
institucións políticas, sobre todo os partidos e os gobernos, os que con maior
dedicación e recursos se implicaron nesa deriva do proceso público moderno
que Blumler (1990: 104) denomina profesionalización das fontes informativas,
un xeito de exerce-la acción pública orientado a satisfacer aquela lóxica mediática deixándose guiar pola man dunha morea de expertos en relacións públicas
e mercadotecnia política ou social. Prográmanse así acontecementos axustados
10. A expresión foi proposta hai un tempo por David Swanson en "The political-media complex",
Communication Monographs, 29, 1992. Citado en Blumler, 1999: 111.
11. No seu artigo, Gil Calvo discute a tese da invasión da política polos medios (sobre todo pola televisión)
mantida recentemente por Sartori (1998) e Bourdieu (1997) para defender, pola contra, a autonomía do
sistema político e o seu uso dos medios de comunicación como instrumento para "a continuación da vella
loita política por outros medios, onte só caciquís e hoxe ademais audiovisuais de masas" (1998: 9). Gil
Calvo apóiase para a súa argumentación no caso da guerra dixital en España, en 1997, e os intentos do
daquela recentemente gobernante Partido Popular de favorece-la constitución dun grupo de comunicación
privado afín.
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ós criterios de noticiabilidade dos medios (espectacularidade ou vistosidade;
conflicto, polémica); acomódanse as actividades e declaracións ó ritmo da producción informativa (que entre no telexornal de mediodía; que poida aparecer
na edición de mañá); promóvense dirixentes, candidatos ou voceiros con boa
aparencia, telexénicos, como os presentadores da televisión; cultívanse as habilidades destes para producir bos titulares informativos, curtos e contundentes,
e a ser posible tan bos que poidan ser incluídos en primeira páxina ou como
principal noticia do día. Blumler (1990: 104) sostén que con esta especie de
xestión mediática das mensaxes políticas –isto é, deseñadas e executadas para
os medios– córrese o risco de mergullar ós periodistas nun contorno de manipulación da opinión pública. E na medida en que aqueles, os periodistas, foron
tomando conciencia desta situación reaccionarían buscando distanciarse, e
incluso recear abertamente, da política e os seus actores; de aí fenómenos ben
coñecidos na información política como a énfase na corrupción, a atribución de
motivacións espurias ós políticos ou a adopción de tácticas periodísticas como
a de despreza-las noticias cando se xulga que foron promovidas cunha intención manipuladora12.
Aínda que salpicada por ocasionais controversias e conflictos puntuais, a
dinámica do complexo político-mediático que estamos describindo domina os
procesos políticos democráticos ata o punto de dificultar e obstaculizar, como
diciamos, a participación activa da cidadanía nestes. O fortalecemento da
interdependencia entre os sistemas político e mediático induciu pola súa vez un
paulatino debilitamento das relacións de ambos coa cidadanía, calquera que
sexa a identidade que esta adquira, segundo xa apuntamos: organizacións civís,
opinión pública ou corpo electoral. Para as organizacións civís, ou os movementos sociais máis ou menos estructurados, non resulta fácil erixirse en interlocutor dunhas institucións políticas que concentran os seus esforzos e recursos na fronte mediática para gañar alí a batalla informativa asesoradas por conselleiros e expertos en vender noticias e controla-lo debate público. E tampouco lles resulta fácil obter acceso ós periodistas, en xeral porque, como di
Blumler (1990: 104), "os líderes e os activistas que están menos en sintonía cos
medios de comunicación son desacreditados como afeccionados á marxe do
mundo moderno". Trasladado o campo da disputa política a aquela fronte
mediática, quen maior capacidade teña de cultivar boas relacións cos medios,
de condiciona-la súa actividade empresarial ou simplemente de axusta-la súa
12. Ademais de Blumler (1990), cfr. sobre esta cuestión Swanson e Mancini, 1996: 252 e Bourdieu, 1997:
130 e seguintes.
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acción ós criterios profesionais que rexen o labor informativo partirá sempre
desde unha posición vantaxosa; unha posición que sen dúbida posúen os que
teñen poder, sexa político ou económico, ou están na liza por telo.
Por outra parte, tanto para a política como para o periodismo a opinión
pública é, no peor dos casos, unha mera figura retórica; e no mellor, é reducida ós números resultantes do escrutinio electoral ou das sondaxes demoscópicas13. De aí que se goberne, e case se informe, a poder de enquisa, pretendendo deste xeito ser sensible á opinión pública. Non debe estrañar entón que a
política e o periodismo susciten polo xeral na cidadanía actitudes negativas. A
política tende a ser aprehendida como un couto pechado, autorreferencial,
movido pola obtención dun poder do que non acaba de verse a súa conexión
cos problemas máis achegados á experiencia dos cidadáns14. E de aí, probablemente, esa xeneralizada visión cínica da actividade política, contemplada con
desapego e indiferencia, onde a aspiración do cidadán corrente parece limitada
á de non ser máis que un mero espectador sen a penas capacidade de intervención15. Polo que respecta ó xornalismo, esta situación está provocando unha
mingua de credibilidade e confianza na información, e moi particularmente na
información política, que adoita ser percibida como dictada pola procura de
intereses empresariais e a busca da proximidade ó poder político16. Iso nos
medios privados; porque a dependencia política dos públicos, polo menos no
noso contexto inmediato, non require maior contraste.
13. Véxase Sampedro, 2000: 20 para a distinción entre opinión pública agregada ("a suma de xuízos individuais a través do voto e as sondaxes") e opinión pública discursiva ("o proceso dun axente colectivo (o
pobo) que conversa en ambientes formais e informais procesando experiencias propias, coñecementos e
informacións"). Sobre a perversión na que se sustenta o acceso demoscópico á opinión pública, convén
aprecia-lo que nunha recente viñeta do humorista Romeu (El País, 30 de decembro de 2001) lle di candidamente Miguelito a alguén con pinta de profesional, tanto ten se da política, do periodismo ou da sondaxe: "¿Quen fai a enquisa para decidir sobre que temas enquisar?".
14. Consúltense a este respecto os resultados da enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS)
(1997) sobre Ciudadanos ante la política. Así, por exemplo, ó preguntarlles sobre a frecuencia coa que os
enquisados falan de política cos seus amigos ou familiares, máis do 70% respondeu que con pouca (42%) ou
ningunha (28'7%). En canto ó interese polas actividades do Congreso dos Deputados, case o 73% dixo ter
pouco (38'6%) ou ningún (34'2%). Cando, en fin, se lles pregunta polas motivacións dos candidatos a deputado nunhas eleccións, o 56'7% marca como primeiro motivo "O poder e a influencia que se obtén a través
do cargo", e só un 7'4% "A opción que se lle ofrece de intervir na resolución dos problemas do país" e o 6'7%
"A posibilidade de defender os intereses da súa provincia ou da súa comunidade autónoma".
15. Cfr. as conclusións do interesante traballo de Cappella e Hall Jamieson (1997) sobre o que denominan
espiral do cinismo e as consideracións que sobre o desprazamento da cidadanía á condición de espectador
da política fan Mancini e Swanson, 1996: 16-17.
16. Unha relativamente recente enquisa da empresa demoscópica Eco, referida no diario El País do 14 de
xullo de 1998 (páxina 25), indicaba que a porcentaxe dos entrevistados que consideraba crible a información sobre política nacional era do 30'8% e a información sobre economía o 37'8%, os máis baixos de tódalas categorías incluídas [xunto a estas, a información xeral (55'5%), sobre política internacional (30'8%),
deportes (76'7%) e sucesos (78'6%)]. Ó preguntarlles sobre as motivacións da falta de confianza "nalgunhas informacións que dan os medios de comunicación", as tres primeiras son: "A guerra entre medios"
(50'7%), "Presións de partidos políticos" (39'3%) e "Presións de bancos ou grandes empresas" (17'7%).

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 89

Cidadáns sen elección…

O dominio dos procesos políticos contemporáneos por parte do complexo
político-mediático estaría sumindo á comunicación pública democrática, perigosamente reducida a un xogo entre elites políticas e periodísticas, nunha situación de crise. Profesionalizadas como fontes informativas, di Blumler (1990:
104), para o sistema político producir noticias é un instrumento ó servicio da
loita polo poder antes que unha actividade orientada a clarifica-los posicionamentos que se sosteñen sobre os problemas colectivos debatidos en cada
momento. Inmersa e aceptando estas condicións, a información periodística vai
abdicando desa función cívica que, desde bases éticas, lle atribúe Ramonet
(1998: 11): "aclarar e enriquece-lo debate democrático". Deste xogo restrinxido queda desprazada, ou ve moi dificultada a súa participación, a cidadanía, xa
que as súas regras non parecen estar feitas para fortalece-la sociedade civil, nin
para procura-la constitución dunha opinión pública informada. Non obstante,
apartada da práctica deliberativa democrática, aquela, a cidadanía, encontra
case sempre modos de facer oí-la súa voz na esfera pública: oponse ás propostas do goberno con manifestacións na rúa, denuncia a manipulación dos
medios informativos con pintadas nas paredes ou amosa o seu fastío ou a súa
censura votando en branco ou absténdose nas eleccións. Son, todas elas, formas de reclama-lo ingreso no xogo da política e a información.
As campañas electorais condensan os riscos que caracterizan os procesos
políticos contemporáneos, e constitúen por tanto un inmellorable laboratorio
empírico para aborda-las relacións que en democracia establecen a política, o
periodismo e a cidadanía. Existe unha percepción certamente estendida (entre
os periodistas, desde logo; pero tamén entre os cidadáns e os mesmos políticos) de que as campañas son un acontecemento con escasa repercusión na distribución do poder político que resulta dunhas eleccións. Esta valoración
apóiase, non obstante, nun concepto exclusivamente pragmático ou instrumental das campañas, cun interese para a vida pública democrática, como se
sostén, que debera ser avaliado só en función da influencia que exercen sobre
a decisión de voto dos electores. E desde a perspectiva da súa utilidade persuasiva si parece que a evidencia empírica avale aquel diagnóstico, aínda que
con matices derivados de factores tales como a cultura política dun país, os
usos, prácticas e regulacións que afecten á execución das campañas e, en fin,
as conxunturas específicas –a situación política ou económica pola que se atravese nun determinado momento– en que aquelas se desenvolvan17. Pero, polo
17. Cfr. Holbrook, 1996.
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xeral, os indicios apuntan a que as campañas electorais reforzan as decisións de
voto previamente establecidas e facilitan, en todo caso, a activación de actitudes políticas latentes que orientan o sentido do voto. E aínda así, estes do reforzamento e da activación deben ser tidos por efectos de campaña ben relevantes; tanto que xustificarían por si sós o enorme dispendio financeiro e de actividade política dedicado ás campañas electorais, xa que, como agudamente
sinalan Pallarès e Gifreu (1999: 20), existe un efecto non observado ligado a
estas, e cunha magnitude que é dificilmente cuantificable: o custo electoral da
non-campaña, o impacto que tería nos resultados dun partido decantarse por
non realizar campaña electoral.
Pero máis alá da utilidade persuasiva que poidan ter, o certo é que as campañas electorais teñen un potencial simbólico que non pode desprezarse nunha
análise rigorosa das súas funcións para os sistemas democráticos. As eleccións
son momentos críticos na vida das democracias; e non só porque permitan un
repartimento do poder político directamente emanado da vontade popular,
senón tamén porque, como ben advirten Mancini e Swanson (1996: 1), as campañas son una ocasión propicia para o debate público e para a expresión socialmente sancionada do conflicto sobre as opcións para aborda-los problemas
dunha comunidade política. Simbolicamente, as campañas electorais contribúen a lexitima-las institucións democráticas de goberno e as elites políticas, obrigadas entón como probablemente non o están en ningún outro momento a dar
conta da acción de goberno ou de oposición, e a someter a escrutinio público
as propostas e alternativas sobre as que o electorado tería que decidir. É certo
que iso –dar conta, fiscaliza-lo goberno, propoñer alternativas– faise ordinariamente no Parlamento, pero o debate democrático debera acada-la súa máxima
visibilidade nas campañas electorais debido, entre outras razóns, á proliferación
e concentración das mensaxes políticas, ó foco permanente que sobre elas despregan os medios de comunicación e, en fin, á case imposibilidade de que a
cidadanía eluda os avatares da campaña e sexa impelida, canto menos, a pensar sobre o que nela se di e acontece.
En definitiva, xa sexa por razóns prácticas, xa simbólicas, as campañas electorais son "un microcosmos que reflicte e moldea a vida social, económica, cultural e, por suposto, política dunha nación", como sosteñen Mancini e Swanson
(1996: 1). E precisamente por isto, as campañas son un epítome dos procesos
políticos contemporáneos; e teñen, ó noso xuízo, o valor heurístico do acontecemento excepcional, daqueles feitos que tensan as estructuras existentes
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facéndoas por iso máis visibles, máis evidentes e, por tanto, máis vulnerables
ou accesibles ó coñecemento18. Así exposta, a análise das campañas permite
desvelar, como diciamos, algúns dos elementos esenciais da dinámica da esfera pública democrática: as estratexias dos partidos para obter acceso ós medios
de comunicación; os procedementos retóricos utilizados para gaña-la vontade
da opinión pública; as actitudes periodísticas cara á actividade política; a capacidade dos medios para estableceren a axenda do debate público ou o posicionamento reservado á cidadanía por políticos e por periodistas na vida pública
democrática, entre outros. As modernas campañas electorais adoitan conducirse, desde a política e desde o xornalismo, de acordo cunha serie de usos, prácticas e actitudes que revelan a constitución dese complexo político-mediático
que, segundo sostivemos, domina os procesos democráticos. Como veremos, as
formas e os obxectivos cos que os partidos políticos expoñen a comunicación
electoral, e a orientación da cobertura informativa das campañas por parte dos
medios de comunicación, e moi en particular pola televisión, xeran un contexto comunicativo que dificulta e entorpece a participación da cidadanía nestes
procesos, xa sexa como suxeito político organizado e con capacidade, en consecuencia, para intervir directamente no debate electoral; xa como opinión
pública informada das alternativas e das opcións entre as que haberá de decidir
en tanto que corpo electoral. En definitiva, a política e o periodismo actúan en
campaña electoral de forma tal que reforzan a súa mutua dependencia a custa,
pensamos, de debilitar, e mesmo de excluír, toda posibilidade de fortalecer
unha cidadanía politicamente activa.
2. O COMPLEXO POLÍTICO-MEDIÁTICO NAS CAMPAÑAS ELECTORAIS: SOMETEMENTO DA POLÍTICA Á RETÓRICA PUBLICITARIA E PRIMACÍA DO ESPECTÁCULO TELEVISIVO

A comunicación electoral dos partidos políticos tende a axustarse a unha
serie de trazos ou de criterios para os que se propuxo a denominación de estilo americanizante, por xurdir e manifestarse de xeito máis patente nas campañas estadounidenses. Aínda que tales trazos están practicamente xeneralizados, o xeito e a intensidade coa que se presentan significativas variantes contextuais dependendo, entre outros factores, das características dos sistemas
electorais, das regulacións legais que afectan ás campañas, da estructura de
partidos políticos e de medios de comunicación e, en fin, da cultura política
dun país, todo o cal debe ser tomado en consideración para evitar caer nesa
18. Sobre o valor do excepcional para o estudio da lóxica informativa pódense consultar Kraus et al., 1975
e Grossi, 1981.
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especie de universalismo simplista contra o que advirte Dader (1999)19. Sen
ánimo de esgotar aquí a cuestión, a comunicación electoral contemporánea respondería ós seguintes criterios20:
A comunicación electoral como espectáculo televisivo. A dependencia con respecto ós medios de comunicación que, como vimos, desenvolven os suxeitos
implicados nos procesos democráticos actuais extrémase no caso dos partidos
políticos en campaña electoral, con actos e iniciativas que son deseñados atendendo basicamente ó que poidan render na súa posta en escena televisiva. Iso
non quere dicir, como en ocasións se ten apuntado, que os partidos políticos,
ou, no seu lugar, as burocracias que arroupan os candidatos, deixasen de se-las
fontes principais da comunicación electoral, senón que na súa forma e contido
esta busca adecuarse ás esixencias específicas da lóxica televisiva. O uso político da televisión, din Pallarès e Gifreu (1998: 14-15), introduciu desde finais
dos anos sesenta, e inicialmente nos Estados Unidos, cambios substantivos na
exposición das campañas; entre outros, dotalas dun carácter estatal ou propiciar unha cobertura inmediata dos acontecementos electorais.
Pero a televisión está tamén na raíz da crecente espectacularización dos actos
de campaña, concibidos polos partidos non xa como ocasións para a exposición
dun discurso político substantivo (avaliación de políticas, presentación de programas de goberno ou de alternativas, etc.), senón como unha vistosa escenificación coa que se busca non tanto apelar á reflexión do destinatario como espertar ou afianzar nel unha identificación primaria multiplicada nos seus efectos
pola transmisión televisiva. Tales actos están pensados non para que os líderes
políticos digan, senón para que se exhiban: percorran rúas e mercados, se reúnan con este ou aqueloutro grupo social, visiten tal ou cal empresa para interesarse polos problemas dun sector ou se rodean de multitudes nun mitin ó remate da xornada. Pouco disto ten sentido sen a presencia da televisión. De pouco
19. A tese da americanización das campañas electorais foi avaliada nos distintos estudios recollidos en
Swanson e Mancini (eds.), 1996. Sobre as particularidades do caso español pódense consulta-la contribución de Rospir (1996) a ese volume; e tamén Dader, 1999; e Muñoz-Alonso, 1999.
20. Na exposición que segue sobre as características da comunicación electoral dos partidos políticos, e na
do seguinte epígrafe sobre as actitudes do periodismo televisivo nas campañas, trataremos de ilustrar
algúns dos puntos discutidos con datos relativos ás eleccións ó Parlamento de Galicia celebradas o 21 de
outubro de 2001. Estes datos proceden de dúas fontes: dun lado, a visión dos principais programas informativos diarios e especiais (debates e entrevistas) elaborados por tódalas canles de televisión de acceso
aberto dispoñibles en Galicia (Televisión de Galicia, Televisión Española, Antena 3 Televisión, Tele 5 e o
informativo vespertino de Canal +); e, doutro, a información ofrecida por unha vintena de xornalistas que
participaron na cobertura televisiva da campaña electoral galega, e que foi obtida mediante entrevistas con
cada un deles. Na recollida desta información participaron Francisco Seoane Pérez e Rubén Valverde
Alonso, estudiantes do programa de doutoramento do Departamento de Ciencias da Comunicación da
Universidade de Santiago de Compostela, e colaboradores do equipo de investigación sobre Comunicación,
Democracia e Cidadanía do citado departamento.
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serve recorrer, reunirse, visitar ou pronunciar un discurso se quen desprega tal
esforzo non se ve nos informativos da televisión facéndoo. Porque a cuestión
non é que se vexan na televisión os líderes políticos –por exemplo, debatendo,
sendo entrevistados, etc. –, senón que se vexan facendo precisamente iso que se
lles ve facer: en contacto co pobo, falando coa xente dos seus problemas, enxalzados por un auditorio entregado.
O mitin como modalidade central de comunicación electoral. Os recursos e
estratexias dos que dispoñen partidos e candidatos para a comunicación electoral son, como se sabe, moi variados, desde os envíos postais personalizados
contendo pasquíns, cartas e papeletas, ata todos aqueles antes mencionados na
liña da política directa –percorridos pola rúa, reunións e visitas– ou os que
pasan polo uso dos medios de comunicación de masas, sexa como soporte
informativo –roldas de prensa, declaracións, entrevistas, debates, etc.–, sexa
publicitario –a propaganda electoral inserida en prensa, radio e en televisión21–;
e agora tamén páxinas en Internet. Sexa como for, os mitins continúan sendo o
máis apreciado recurso comunicativo para os partidos políticos e os seus candidatos, pese á aparente evidencia de que a súa eficacia persuasiva é practicamente nula: ós mitins van os xa convencidos, os militantes ou simpatizantes de
quen os convocan. Sostén Dader (1999: 70) que "un dos mecanismos en que
mellor se reflicte este proceso de adaptación [das campañas á lóxica mediática]
consiste na rápida diminución do papel electoral dos mitins políticos e a súa
substitución polos resumos televisivos, de radio ou de prensa, das declaracións
ós medios, actos de grande impacto visual programados para atraer ás cámaras,
etc.". E engade que os mitins levan camiño de converterse nunha "actividade
testemuñal que cando se celebran con líderes locais a penas son capaces de reunir ás veces a una ducia de persoas". É esta a razón, engadimos, de que o que
tende a desaparecer, en todo caso, é a proliferación de mitins en campaña en
beneficio dun gran mitin diario coa presencia obrigada do principal candidato
arroupado polos líderes locais.
Dobregarse á lóxica mediática, e máis particularmente á televisiva, é xustamente o que ó noso parecer garante o mantemento do mitin, que sen dúbida
constitúe o epítome da conversión da comunicación electoral en mero espectáculo televisivo. O mitin de campaña non é un acto político –entendendo por
21. A lei electoral española prohibe a emisión pagada de propaganda política en tódolos medios de comunicación de titularidade pública (televisións e emisoras de radio estatais ou autonómicas) e tamén nas televisións privadas. Os partidos políticos concorrentes ás eleccións dispoñen, en cambio, de espacios gratuítos nas
televisións e nas radios públicas para a emisión de propaganda no tempo de duración da campaña electoral.
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tal aquel dirixido a estimula-la reflexión do seu auditorio, presente ou televidente–, senón unha posta en escena para ocupa-los minutos que correspondan
nos informativos da televisión. E o que se pon en escena no mitin é a forza –o
poder– dun líder político aclamado e enxalzado por un axitar de bandeirolas e
un barullo que el estimula forzando a voz ó prometer algo ou ó descualificar,
polo xeral inmotivadamente, sen argumentos, ó adversario. Ese efecto de facer
visible e audible a adhesión e a identificación cos líderes non se pode conseguir
de ningún outro xeito que non sexa o mitin. Pero sería un efecto escaso de non
contar de antemán con que para informar á súa millonaria audiencia a televisión escollerá xustamente os momentos máis vistosos, os de maior exaltación
verbal ou xestual. E é porque partidos e candidatos contan con iso: que o mitin
electoral cumpre a súa función comunicativa22.
Personalización das campañas. A tendencia á personalización é unha característica ben acusada non xa das campañas electorais, senón en xeral dos procesos políticos nas democracias modernas, como vimos. A personalización é, en
primeiro lugar, resultado do esforzo dos partidos políticos por proxectarse
publicamente buscando a súa identificación coa figura dun líder que, xustamente, personifica ó partido. Personificar non é o mesmo que representar:
alguén representa a unha organización sendo o voceiro das súas ideas; cando
ademais a personifica, as súas calidades persoais –aspecto físico, carácter, habilidade dialéctica, etc.– deveñen parte da bagaxe dun partido, dos activos de que
dispón para convencer e gañar apoios. De aí a enerxía e recursos que os partidos dispensan, co concurso de expertos na chamada mercadotecnia política, ó
pulido e explotación daquelas calidades que garantan unha imaxe pública axeitada dos seus dirixentes, no convencemento de que o que debe cultivarse é a
relación emocional que os cidadáns-electores poidan establecer cos líderescandidatos antes que compartir reflexivamente un determinado ideario exposto e discutido con claridade. Sen os medios de comunicación, os réditos da personalización serían probablemente menores, xa que estes ofrecen unha plataforma dispoñible para a permanente exposición dos líderes, condición necesaria para que a imaxe pública no momento da súa construcción logre calar entre
a cidadanía. E ó interese dos líderes e os seus asesores polos medios únese o
22. É ben significativo a este respecto a liña informativa seguida na recente campaña electoral galega polo diario La Voz de Galicia, que optou por dispensar ós mitins políticos un tratamento non de noticia, senón dunha
especie de crónica de ambiente, probablemente para amosa-lo seu desapego por un tipo de acontecemento
supostamente político pero convertido nun mero acto de sociedade. Non se trata, sen embargo, dunha actitude profesional estendida, ou polo menos compartida, xa que a xuízo dalgúns periodistas doutros diarios
con esta decisión La Voz de Galicia "frivolizaba" a campaña electoral.
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destes por aqueles, quizais aínda máis pola aplicación desa especie de economía do esforzo informativo que adoita conducir a centra-la atención case exclusivamente na actividade e as declaracións dos líderes –ou dos reducidos cadros
dirixentes dos partidos ou outras organizacións–, das cales un dos seus principais cometidos é, precisamente, buscar aparecer ou atende-los requirimentos
dos medios de comunicación. Tal é a proclividade dos medios cara ó liderado,
que en ocasiones é a propia presión mediática a que forza o xurdimento de líderes, ou alomenos empurra nesa dirección, como amosou Gitlin (1980) no seu
estudio sobre as relacións entre os medios de comunicación e o movemento
esquerdista californiano nos anos sesenta e setenta.
Esta tendencia á personalización da política acrecéntase e faise máis patente aínda, de se-lo caso, nos períodos electorais, onde os actos de campaña se
programan e deseñan para subliña-lo protagonismo case absoluto do candidato principal, que pronuncia o discurso central do mitin da xornada, ou se
reúne con este ou aquel grupo social, ou visita tal ou cal empresa ou entidade, ou concede entrevistas ós medios, ofrece unha rolda de prensa, ou fai
declaracións. En campaña, o foco informativo debe estar, por tanto, primordialmente dirixido cara ó líder, dando cabida, en todo caso, a algúns outros
membros da dirección do partido. Argumentos non faltan en favor desta deriva personalizadora das campañas: facilita a identificación do electorado co
proxecto político que representa o candidato; dáse a oportunidade de coñecer
mellor –a traxectoria biográfica, o talante, a habilidade verbal, etc.– a quen
dirixirá o goberno ou ós que farán oposición e outras virtudes desta índole.
Isto pode ser certo; pero non o é menos que se as campañas electorais estivesen orientadas cara ó debate político e non cara á exhibición do candidato
apoiada nunha lóxica mercadotécnica o case exclusivo protagonismo electoral
dos líderes minguaría. A avaliación e crítica das políticas sectoriais emprendidas nunha lexislatura e a discusión de alternativas a estas para a seguinte,
cuestións que xustamente lle darían espesura política ás campañas electorais e
contribuirían á formación dunha opinión pública informada, aqueles esixirían
amplia-lo elenco dos participantes nas campañas a quen nas organizacións
políticas sexan competentes en cada un dos temas discutidos, e incluso ós sectores da sociedade civil directamente implicados naquilo que se debata. As
campañas centradas en actos de exhibición e exaltación do liderado antes que
no debate dos temas políticos vixentes cegan en moi boa medida unha posibilidade tal.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 96

Manuel Martínez Nicolás

Vixilancia estreita da información electoral dos medios. A diferencia do que
sucede noutros países –por exemplo, nos Estados Unidos–, algunhas das disposicións legais que regulan as campañas en España contribúen a reforza-la
dependencia dos partidos políticos con respecto á información electoral que
ofrecen os medios de comunicación. Dun lado, a prohibición que pesa sobre as
televisións de emitir propaganda á marxe dos espacios gratuítos cedidos nas
radiotelevisións públicas, que limita as opcións de comunicación electoral dos
partidos: aínda que as súas finanzas llelo permitisen, non poden difundir tantos
anuncios nin en tantas ocasións como probablemente quixesen. Doutro lado, a
brevidade do período estricto de campaña –dúas semanas– obriga non só a
unha proliferación inusitada de actos, senón a programalos con extremo coidado na súa forma e contido para aproveitar ó máximo a súa repercusión informativa e, ademais, pública. Nunha campaña tan curta, non hai materialmente
tempo para improvisar ou para reface-lo guión establecido con tal de axeitalo a
circunstancias imprevistas. E aínda que a duración das campañas tende a estirarse con dúas ou tres semanas de precampaña, este condicionante temporal
quizais sexa un factor nada desprezable para entende-la resistencia dos partidos
a aceptar formatos de comunicación electoral que, como o debate cara a cara
entre os principais candidatos ou outros voceiros, elevarían o nivel da discusión
política en campaña. Os acordos previos sobre temas e tempos de intervención
non poden eliminar, por suposto, a incerteza e o risco de incontrolabilidade que
comporta debater publicamente, e en campañas electorais curtas as probabilidades de emendar con éxito os erros que poidan cometerse diminúen23.
En calquera caso, unha e outra circunstancia –as limitacións á propaganda
electoral e a duración das campañas– virían concorrer para facer da información periodística, e moi en particular dos programas informativos diarios da
televisión, o obxectivo central das estratexias de comunicación electoral dos
partidos políticos. Por dicilo con Sampedro et al. (2000: 9), nas campañas
actuais "os votos dispútanse na televisión"; e tamén neste mesmo sentido
apuntan Pallarès e Gifreu (1998: 21): "A loita pola cobertura televisiva dos
actos electorais chega a se-lo obxectivo básico e permanente do seguimento da
23. Un episodio acontecido na campaña electoral galega de 2001 pode ilustrar ben esta situación. No único
debate de ámbito rexional emitido por Televisión de Galicia, e no que non participaron os candidatos principais, preguntado na quenda inicial polas posibilidades que tiña o seu partido de gaña-las eleccións o representante socialista aproveitou para arremeter contra o uso partidista da televisión pública realizado polo presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, a quen caracterizou como "artista convidado principal
nos telexornais de Televisión de Galicia". O azoramento posterior do moderador, destacado periodista da
cadea, indica o alto grao de imprevisibilidade de calquera debate cara a cara, onde sempre resulta factible
salta-lo guión temático pactado de antemán. Quizais por isto mesmo a Televisión Española en Galicia non
lograse pechar un acordo entre os partidos galegos para realizar ningún debate electoral.
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campaña". É nos períodos electorais cando aquela tendencia que advertira
Blumler (1990: 104) nas democracias modernas á profesionalización das relacións das potenciais fontes informativas cos medios de comunicación acada, sen
dúbida, o paroxismo. Alén de coordinaren a actividade de líderes e candidatos,
os equipos de campaña dos partidos políticos afánanse en gaña-la batalla dos
medios. E ben entendido que non se trata só de proporcionar a estes mera información instrumental (axenda do día, convocatoria de roldas de prensa ou concertación de entrevistas, por exemplo), senón que a súa función é a de exercer
unha vixilancia activa e intervencionista sobre aquilo que se publica ou se
emite; en especial, reiteramos, sobre aquilo que as televisións difunden.
A presión sobre as redaccións é tal que non resulta esaxerado dicir que o
contido da información televisiva responde a miúdo ós criterios marcados
polos equipos de campaña dos partidos políticos. Estes indican os actos electorais dos que lles interesa cobertura informativa, suxiren ós periodistas as
mensaxes políticas que deben ser destacadas, controlan o tempo de emisión
que se dedica ós seus líderes e candidatos e telefonan a diario ás redaccións con
solicitudes ou recriminacións polo trato recibido. Certamente, as televisións
públicas atópanse máis expostas a esta vixilancia partidista, e sobre todo do
partido no goberno, que as emisoras privadas, pero esa presión exércese por
igual sobre unhas e outras, e con similar resultado24. A última volta de rosca
nesta tendencia intervencionista sobre a información televisiva probablemente
sexa a implicación aberta dos partidos políticos con maior capacidade financeira na producción de imaxes sobre os seus propios actos electorais, que envían
ás emisoras de televisión xa aptas, pola súa calidade profesional, para a súa
difusión. A práctica de xerar tales imaxes, coñecidas co eufemismo de sinal institucional, está sendo ben acollida polos periodistas e as súas empresas, ós que
alixeira, respectivamente, de traballo e de gastos. Pero ameaza con converte-la
parte icónica da información electoral en televisión nunha especie de videoclip
no que o criterio periodístico sucumbe ante o propagandístico.
24. No seu estudio comparado sobre as actitudes periodísticas na primeira canle Televisión Española (TVE-1)
e en Antena 3 Televisión durante a campaña das eleccións xerais de 1996, Canel (1997: 63-64) puido comprobar que "[os partidos] chamaron diariamente á redacción con peticións específicas ou críticas sobre a cobertura do día anterior. A autora deste artigo puido percibir en tódolos editores e xefes de campaña [das televisións] a intención de satisfacer esas demandas". Aínda que, engade, "comparativamente Antena 3 tivo máis
marxe de manobra, autonomía e independencia ca TVE-1". Exemplos similares encontramos na campaña galega de 2001. Así, o Partido Socialista de Galicia requiriulle á Televisión de Galicia que o tempo de emisión que
lle correspondía nos informativos fose dedicado ó mitin central da xornada, aínda a custa de deixar de informar doutros actos electorais do día. En canto ó control do tempo, é tal a obsesión por parte dos partidos que
as televisión públicas tiveron que esforzarse na campaña galega en compensar desaxustes de só un segundo
con respecto ós tempos pactados polos partidos políticos nos respectivos consellos de administración.
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O discurso político como dosificación de promesas electorais. Calquera que sexa
a súa eficacia persuasiva, comentamos, o valor simbólico das campañas electorais radica en que propician a expresión do conflicto político a que debera
conduci-la avaliación da tarefa de goberno realizada e a discusión das propostas e alternativas dos partidos para a lexislatura entrante. O discurso político en período electoral, e máis aínda no tempo estricto de campaña, debería contribuír a clarificar en debate público as opcións –os programas e prioridades de goberno– entre as que tería que decidir a cidadanía. Pero non é esa,
obviamente, a orientación dominante das campañas actuais. E nin sequera o
é o que ata hai ben pouco constituía unha das constantes da retórica electoral: o cultivo por líderes e candidatos dun estilo agresivo abocado á descualificación do adversario, do feito polos gobernantes ou do deixado de facer, ou
do que uns e outros din comprometerse a realizar en adiante. E aínda que este
estilo non se atopa en absoluto acantoado, comeza a primar outro que, xustificado en nome dun suposto xogo limpo, está desterrando das campañas a
controversia consubstancial ó debate político, substituída agora por unha xustaposición de monólogos centrados en ofertar, cada día se é posible, unha
promesa electoral.
Esta substitución do debate polo monólogo e do discurso polo slogan –a
promesa electoral– revelaría, novamente, a progresiva regulación da actividade
política democrática en función de criterios tecnocráticos e mediáticos, que en
campaña electoral, como estamos argumentando, acadan o seu punto de visibilidade máximo. Ó fío das teses de Habermas sobre a tendencia a converte-las
ciencias sociais nunha tecnoloxía para o control da opinión pública25, Mancini
e Swanson (1996: 14-15) advirten que esta cientifización da política maniféstase na influencia que partidos e candidatos outorgan a técnicos e expertos á
hora de conduci-la acción política, por enriba incluso da que poidan exercer os
que participan directamente nas estructuras de decisión das propias organizacións políticas. O recurso a esta especie de industria da política exacérbase nas
campañas electorais, e é entón cando acada unha operatividade plena.
Asesores, enquisadores e publicistas (especialistas en mercadotecnia política)
traballan en sondar ós electores en busca de nichos de voto oculto, e afánanse
en coñecer ós aínda indecisos –quén son– e en interpreta-la súa indecisión –por
qué non se decidiu–, deseñando entón mensaxes adecuadas para que voten no
25. Cfr. Habermas, 1992, en especial o capítulo titulado "Política científica e opinión pública" no que desenvolve a tese da cientifización da política e as súas consecuencias nos procesos de decisión das democracias
modernas.
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sentido desexado. O resultado adoita se-la conversión da campaña, e do discurso político que nela se propón á cidadanía, nunha sucesión de promesas
electorais: hoxe ofrecémoslles algo ás mulleres; mañá, ós parados; pasado, ós
pais de familia; ó seguinte, ós agricultores, ós pescadores, ós pequenos empresarios, ós mozos ou ós anciáns. Que non quede sector social sen a súa promesa: esta é a estratexia. E o escenario en que se difunde non é intranscendente:
preferiblemente, reunións do candidato principal con supostos representantes
do grupo ó que se promete; se non, no marco do mitin central da xornada.
Neste caso, o sinal institucional encargarase de servir convenientes primeiros
planos xa sexa de mulleres, xa de mozos, xa de anciáns, xa de quen lle cadre
de se-lo destinatario da promesa.
A estratexia da dosificación de promesas electorais en campaña adquire
plena eficacia porque se conta para iso con varios factores de apoio. En primeiro lugar, os criterios de noticiabilidade informativa xogan a favor: a promesa é un elemento novo e, desde un punto de vista ético, indica un compromiso do candidato ou partido que a fai. É, por tanto, noticia e adoita merece-lo
titular da xornada e os minutos dos diarios televisivos. O prometido ve garantida así a súa circulación no espacio público e comeza a render. A promesa, ademais, non adoita ser rebatida polos outros candidatos ou formacións políticas.
Ata agora si; pero en adiante, cada vez menos. As razóns son diversas. Primeiro,
porque replicar unha promesa implica falar diso, concedéndolle entón o estatuto de tema da axenda electoral. É un tema que foi proposto por outros e no
marco definido por outros: responder a isto é ir a remolque, outorgarlle protagonismo ó contrincante. Segundo, porque non existe en campaña electoral
–nestas campañas electorais– espacio discursivo para argumentar contra as promesas: non hai debates cara a cara entre candidatos nos que se poida avalia-la
viabilidade do prometido, a posible contradicción entre os compromisos para
o futuro e a acción política do pasado, etc. Replicar unha promesa nun mitin
case só pode equivaler a descualificala paifocamente, e entón un forxa unha
imaxe negativa, de oposición e rexeitamento: xustamente o que ningún candidato quere para si. Facer promesas electorais sae gratis, por tanto: raramente
alguén vai pedir contas, nin os adversarios, nin os medios de comunicación. En
campaña, no canto de dialogar sobre propostas, hai que dedicarse a prometer.
Niso consiste o xogo limpo que se reclama para as campañas electorais no noso
contorno inmediato.
En maior ou menor medida, e con variantes relativas a contextos e conxunturas políticas particulares, as estratexias de comunicación electoral postas en
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práctica por partidos e candidatos nas modernas democracias axustaríanse ós
riscos que acabamos de expor, e que, polo xeral, adoitan entenderse como
resultado da dependencia desenvolvida polas institucións políticas con respecto ós medios de comunicación de masas. Neste sentido apuntan, por exemplo,
os traballos de Asp (1990; 1996) sobre a medialización da política e das campañas electorais; ou Dader (1998: 65), cando conclúe que o característico da
situación presente é que "a retórica mediática impregna e transforma calquera
estilo ou estratexia anterior de persuasión, mobilización e captación de adhesións colectivas". Tales interpretacións son aceptables; pero a condición, pensamos, de matizar que o que define especificamente a comunicación política
actual, e por suposto a comunicación electoral, é o seu sometemento a unha
lóxica de mercado; ou, se se quere, a conducción da acción e o discurso político segundo un criterio mercantil. A política adecúase, así, non a unha retórica
mediática indefinida, senón que sucumbe a unha retórica publicitaria cunha
eficacia que depende, iso si, da predisposición das organizacións informativas
para non subverter, retar ou reconducir aquela lóxica.
Os criterios con que habitualmente se programa a comunicación electoral
nas democracias actuais responden, en esencia, a este dobregarse do discurso
político ás convencións e propósitos da práctica publicitaria. Aínda partindo
cada formación política dun substrato ideolóxico ou doutrinal distintivo e diferenciado do resto das contendentes na loita polo poder, non hai partido con
aspiracións que deixe de recorrer á sondaxe previa do corpo electoral para
detectar así necesidades políticas insatisfeitas para as que habería que propor
remedio no programa electoral. De aí, por outra parte, esa tendencia á constitución de partidos atrapa-todo (catch-all parties), que antepoñen o rédito de
buscar contentar a todos co risco de que iso acabe por esvaece-la especificidade da súa proposta política. Detectadas as necesidades no mercado electoral,
diciamos, trátase entón de deseñar productos axustados a aquelas que, en
forma de promesas electorais, serán debidamente difundidas por alguén que
inspire confianza –o candidato– alí onde mellor poida inducirse a identificación emocional do potencial destinatario: unha reunión sectorial, a visita a
unha empresa representativa ou o mitin da fin da xornada, contando, obviamente, con que os informativos da televisión multiplicarán o efecto seleccionando o momento en que a promesa sexa pronunciada e incluíndo imaxes da
ovación, o balbordo ou o axitar de bandeiras a seguir. E para evitar molestias
ou esquecementos, o propio partido, se dispón dos recursos suficientes, proporcionará esas imaxes. Velaquí o circuíto típico dunha comunicación electoral
convertida nunha variante da comunicación publicitaria.
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O discurso político democrático parece renunciar así a dar alento a unha
cidadanía reflexiva, pois deixándose colonizar por una lóxica de mercado e pola
retórica publicitaria que lle é propia termina por reducir ós cidadáns á condición de meros espectadores-consumidores dos procesos políticos e electorais26.
É ben sabido que toda estratexia de comunicación crea unha figura do receptor: sitúa ó seu destinatario nun posicionamento dado; confírelle certos atributos; suponse en posesión de determinadas competencias epistémicas, de determinados saberes; e, en fin, proponlle dirixi-la súa acción nun ou noutro sentido. Conducida con criterios de mercadotecnia –é dicir, buscando o mellor xeito
de vender un producto–, a comunicación política contemporánea arrinca simbolicamente á cidadanía da esfera pública para situala no ámbito dun mercado
no que vai trocando o seu carácter de suxeito político polo de clientela potencial. Non é a convicción do cidadán a que se busca gañar, senón o impulso dun
comprador perfilado a poder de sondaxe e requirido só como espectador televisivo da oferta político-electoral. E é en calidade de tal –de espectadora, de
consumidora–, que o discurso político vixente tende a interpelar á cidadanía e
reclama a participación desta nos procesos democráticos. Certamente, non
pode desbotarse a posibilidade de que o cidadán, en fin, acabe conducíndose
como un consumidor responsable e incluso como un espectador crítico. Pero
non é este o tema, senón a escasa contribución que un discurso político así
orientado realiza para facer da responsabilidade e o xuízo crítico valores que
fagan permeables as actitudes, opinións e decisións da cidadanía democrática.
3. ACENTUANDO O COMPLEXO: ACTITUDES DO PERIODISMO TELEVISIVO NA COBERTURA DAS
CAMPAÑAS ELECTORAIS

As consecuencias que para a vida pública democrática ten esta supeditación
da política e as campañas electorais a unha lóxica mercantil e á retórica publicitaria que a acompaña veríanse sen dúbida paliadas de non conta-los que a promoven coa aquiescencia implícita e a predisposición do periodismo para que
tales condicións persistan e incluso se reforcen. E se non do periodismo en
xeral, algo que teremos que matizar, si daquel que se constitúe en referencia
obrigada da información política e electoral nas democracias contemporáneas: o
periodismo televisivo. E é referencia obrigada, dicimos, non só polo posicionamento central que a televisión ocupa nas estratexias comunicativas das organizacións políticas, senón tamén por ser, e con moita diferencia, o medio ó que a
maioría dos cidadáns recorre para informarse habitualmente sobre a actividade
26. Cfr. Mancini e Swanson, 1996: 16-17 e Sampedro et al., 2000: 17-20.
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política27. Razóns sobradas, por tanto, para interrogarse sobre a cobertura das
campañas electorais en televisión e describir algúns dos mecanismos mediante
os que o periodismo televisivo pode estar dificultando a intervención reflexiva,
informada, da cidadanía nos procesos políticos democráticos.
Nun interesante estudio comparativo sobre os roles asumidos en campaña
electoral por periodistas inscritos en culturas políticas –o Reino Unido e os
Estados Unidos– e profesionais –televisións pública e privada– diversas28,
Blumler e Gurevitch (Semetko et al., 1991: 53-58) puideron distinguir entre os
informadores ata catro talantes ou modos diferentes de encara-la súa relación
cos partidos e candidatos; a saber, prudencial, reactivo, convencionalmente
periodístico e analítico, categorías que, por outra parte, poderían aplicarse ó
conxunto da profesión e non exclusivamente ó periodismo televisivo. A actitude prudencial sería aquela que busca ante todo salvagarda-lo traballo periodístico de toda recriminación por parte dos contendentes, polo que a miúdo vira
cara a un tratamento inocuo da campaña electoral. Os periodistas que entenden así o seu papel perseguirían, principalmente, "protexe-la súa organización
da crítica e do ataque nun contexto politicamente sensible", infiren os autores
(Semetko et al., 1991: 53). A orientación reactiva conduciría, pola súa parte, a
unha cobertura electoral centrada case exclusivamente nos actos e iniciativas
programadas cada día por partidos e candidatos, reducindo a intervención do
medio televisivo ó de mero transmisor das mensaxes e actividades destes. Unha
aproximación convencionalmente periodística reclamaría para o periodista un
grao de autonomía superior, polo que na selección e tratamento das informacións electorais tenden a primar criterios estrictamente profesionais. A aplicación destes criterios, din os autores, levaría á busca activa por parte dos informadores de acontecementos e situacións que dean ocasión para subliña-los
aspectos máis espectaculares, conflictivos, innovadores, anómalos, curiosos e,
en xeral, todo aquilo que permita "doura-la píldora da campaña con valores ata
certo punto estraños á política" (Semetko et al., 1991: 55). Unha exposición
analítica, en fin, abordaría a cobertura electoral rexeitando que o papel do
27. Á pregunta polo medio de comunicación utilizado habitualmente para informarse do que acontecía no
Congreso dos Deputados, o 86'6% dos enquisados polo Centro de Investigaciones Sociológicas (1997) respondeu que a televisión. Menos da metade (o 45'3%) dixo que recorría á prensa, e algo máis da terceira parte
(o 37'9%) á radio.
28. Trátase dunha investigación mediante observación directa nas redaccións da televisión pública británica –a
BBC–, e da emisora privada estadounidense NBC, realizada, respectivamente, durante as campañas das eleccións xerais de 1983 e as presidenciais de 1984. O traballo de Blumler e Gurevitch, co título de "The election
agenda-setting roles of television journalists. Comparative observation at the BBC and NBC", publicouse integrado no conxunto dos que aparecen en Semetko et al., 1991.
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periodista deba cinguirse a ofrecer simples extractos dos discursos e declaracións políticas do día ou a indagar nas facetas máis entretidas e vistosas da campaña, senón que a su función sería a de desentraña-los argumentos e ideas
defendidas polos candidatos en liza. Para quen reivindica esta actitude informativa, din Blumler e Gurevitch, a responsabilidade que se esixe do periodista
é a de "capacitar ós espectadores para compara-las posicións dos distintos partidos nos temas electorais" (Semetko et al., 1991: 55).
Estas distintas orientacións non son, obviamente, excluíntes, e de feito a
cobertura televisiva das campañas electorais adoita responder a unha combinación deses enfoques prudencial, reactivo, periodístico e analítico que detectan
Blumler e Gurevitch. Sendo ese estilo que denominan convencionalmente
periodístico o máis amplamente compartido, e o que adoita guiar por tanto as
decisións sobre a información electoral en televisión, os autores aprecian, sen
embargo, diferencias significativas xeradas polas culturas política e profesional
do marco en que traballan os xornalistas. Así, a comparación entre a emisora
pública británica BBC e a cadea privada estadounidense NBC revela que a prudencial é unha actitude propia da primeira, e que o papel de meros transmisores das mensaxes electorais de partidos e de candidatos –reactividade– é aceptado con maior naturalidade, por dicilo dalgún xeito, tamén polos profesionais
da BBC. O feito de que esta sexa unha televisión pública, sometida en consecuencia ó control e á fiscalización directa por parte do sistema político, explicaría en parte o arraigamento desta aproximación informativa á campaña electoral
na BBC, e a súa ausencia ou relativa contestación entre os periodistas da NBC.
Os datos obtidos por Blumler e Gurevitch indican, sen embargo, que o xornalismo televisivo actual, con independencia de se é exercido nos ámbitos
público ou privado, é remiso a asumir un rol abertamente analítico, algo que
implicaría centra-la cobertura electoral na presentación e discusión dos argumentos e das propostas de partidos e candidatos sobre os asuntos de interese
para a cidadanía. A asunción activa de tal rol parece freada, en primeiro lugar,
polas condicións estructurais nas que operan as televisións: a supervisión política, no caso das públicas; o cálculo de rendibilidade económica, principalmente, no das privadas. Pero tamén, e isto é relevante, polo mantemento entre os
periodistas de certas actitudes ou puntos de vista ben ancorados na cultura profesional vixente. Así, por exemplo, o convencemento xeneralizado de que "a
televisión é un instrumento de ilustración política inherentemente limitado"; ou
a suposición de que o único que interesa dunha campaña electoral ós espectadores é quen vai gañando na carreira polo poder (Semetko et al., 1991: 59-60).

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 104

Manuel Martínez Nicolás

Actitudes estas, en fin, coas que se pretende xustifica-lo escaso esforzo analítico
que adoitan dispensa-las televisións ós asuntos tratados nas campañas electorais, a opción por unha cobertura meramente reactiva das mensaxes políticas e
o predominio nas decisións sobre a información electoral daqueles valores-noticia que máis contribúen a achegala ó infotemento (isto é, a información como
entretemento: espectacularidade, vistosidade, conflicto, anecdotario, etc.)29.
Con algúns matices, outras investigacións sobre o periodismo televisivo en
contextos socio-políticos e profesionais distintos do anglosaxón confirman en
liñas xerais os resultados do estudio de Blumler e Gurevitch. Así, nun traballo
cun deseño similar a este, e realizado tamén mediante observación directa das
redaccións e entrevistas, Semetko e Canel compararon varios aspectos da
cobertura das eleccións xerais de 1996 na primeira canle de Televisión
Española (TVE1) e en Antena 3 Televisión, co propósito básico de aprecia-la
influencia que o carácter público ou privado da emisora puidese ter nas actitudes periodísticas e, por tanto, nas decisións sobre a información electoral. As
diferencias encontradas permítenlles ás autoras, en principio, atribuírlles ós
periodistas de ámbalas dúas televisións diversos graos de autonomía con respecto ós partidos e candidatos, de xeito que os de Antena 3 asumirían un papel
de establecedores de axenda (agenda-setters), mentres que os de TVE1 cinguíronse ó de meros transmisores de axenda (agenda-senders); isto é, da axenda
establecida polos actores políticos participantes na contenda electoral (Semetko
e Canel, 1997). Máis aínda, Canel (1997) considera que desta maneira a emisora privada tería optado por unha exposición afecta ós principios do denominado periodismo público fronte a unha televisión pública presa dun concepto
estrictamente cuantitativo da obxectividade –repartimento do tempo informativo proporcional á representación parlamentaria das opcións políticas.
29. Esta actitude analítica é en cambio máis aceptada, alomenos no noso ámbito, pola prensa escrita, de modo
que resultan habituais na cobertura das campañas electorais prácticas informativas tales como a exposición
comparada das distintas propostas políticas sobre os temas máis relevantes ou entrevistas cos principais candidatos e tamén cos expertos sectoriais dos partidos. Deste xeito, a información electoral da prensa logra
rompe-la excesiva dependencia que con respecto ós actos programados por partidos e candidatos –mitins, roldas de prensa, visitas, percorridos pola rúa, etc.– ten a televisión, ofrecendo contidos máis orientados a clarificar para a cidadanía os asuntos do debate electoral. E afonda nesta idea o feito de que nos últimos anos a
prensa escrita estea explorando novos formatos de información electoral que profundan nesa mesma liña analítica. Así, por exemplo, na recente campaña electoral galega de outubro de 2001, o diario El País reuniu a
representantes das tres principais formacións políticas –PP, BNG e PSdeG– nun debate no que o contido se
fixo público en dúas entregas. Ou tamén o tímido, pero ben significativo, esforzo dese mesmo diario nas
eleccións xerais de marzo de 2000 por aproximarse ó punto de vista dos cidadáns sobre o desenvolvemento da campaña electoral a través das opinións de oito veciños da localidade pacense de Almendralejo, os
que por mediación do diario puideron ademais dialogar directamente cos cabezas de lista do PP e do PSOE
por Badaxoz. Un tipo de periodismo electoral, en fin, que de consolidarse permitiría un achegamento á opinión pública no que comece a pesar menos o algoritmo e máis o suxeito (cfr. Ibáñez, 1985).
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Estas interpretacións parécennos, como xustificaremos máis adiante, algo
arriscadas; pero, á marxe diso, derivan da constatación de que os profesionais
de TVE1 encararon a cobertura electoral desde unha actitude netamente prudencial e reactiva, mentres que no caso de Antena 3 procurouse complementar
este enfoque, que tamén foi o dominante, cunha ollada analítica sobre os temas
de campaña. Así, segundo recollen as autoras, dous meses antes do inicio do
período electoral a cadea privada encargou un estudio para coñece-los asuntos
que lle preocupaban ou interesaban á súa audiencia –terrorismo, pensións,
educación, sanidade, desemprego e servicio militar– e os periodistas elaboraron
informes sobre as políticas propostas polos partidos para cada un deles. Tal evidencia autoriza a Canel (1997: 63) a soster, de entrada, o seguinte: "Estas actitudes distintas dos periodistas cara ó contido das noticias amosan quen determina as noticias electorais. Mentres que no caso de TVE1 son os partidos, no
de Antena 3 é a audiencia". Non obstante, aclara seguidamente que "a análise
doutros factores leva a pensar que [en Antena 3] son fundamentalmente os
periodistas, guiados polos criterios comerciais propios dunha cadea privada, os
que determinaron as noticias" (Canel, 1997: 63). E conclúe o seu traballo,
como valoración xeral da cobertura das eleccións de 1996 en ámbalas dúas
televisións, afirmando que "o que este estudio subliña é que a definición dos
valores e criterios profesionais periodísticos non é o suficientemente sólida
como para facer fronte a unha dominación do quefacer informativo por parte
dos políticos" (Canel, 1997: 68).
En consecuencia, o grao de autonomía que con respecto ó sistema político
cabería recoñecerlle á redacción de Antena 3, a determinación e eficacia coa que
os seus periodistas exerceron o papel de establecedores de axenda e, en fin, a
proclividade destes a conducirse seguindo os postulados do periodismo público, deberan alomenos matizarse, como fai, sobre isto último, a mesma autora
(Canel, 1997: 68). É innegable que a cadea privada busca distinguirse da televisión pública decidindo unha cobertura informativa que inclúa, máis alá do
que exclusivamente digan ou fagan partidos e candidatos, a exposición dos programas destes sobre asuntos que, seleccionados polos propios periodistas e contando co parecer da audiencia, achéganse ós intereses e preocupacións da cidadanía. Tal decisión pode asociarse, certamente, a esa actitude analítica á que se
refiren Blumler e Gurevitch; pero aquí trátase, sobre todo, dunha cuestión de
intensidade, xa que a aposta das televisións por unha información que lles facilite ós cidadáns a clarificación das opcións electorais adoita ser secundaria e residual, tanto nas públicas coma nas privadas. De feito, as conclusións obtidas pola
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propia Canel noutro estudio similar, no que se compara agora o tratamento
informativo da campaña das eleccións ó Parlamento Europeo de xuño de 1999
en TVE1 e en Tele 5, reforzan esta mesma idea de que o periodismo televisivo,
independentemente de que se practique en emisoras públicas ou privadas,
tende a expo-la cobertura electoral desde un talante que non transgride o prudencial e reactivo. Conclúe, así, que "a análise das actitudes profesionais dos
periodistas [...] permítenos afirmar que a mensaxe recollida polas cadeas de televisión reflicte, de modo directo, a mensaxe emitida polos partidos" (Canel e
Innerarity, 2000: 182). De xeito directo, din as autoras: nin outras mensaxes, nin
sometidos os procedentes de partidos e candidatos a un escrutinio autónomo.
A nosa propia investigación sobre a campaña electoral galega de outubro de
2001 vén a confirmar, en efecto, esas mesmas tendencias sinaladas que ata aquí
comentamos. Para ese traballo, como xa dixemos, recollemos datos mediante
entrevistas en profundidade realizadas a unha vintena de redactores e directivos que participaron na cobertura televisiva en distintas cadeas, e advertiuse
tamén o mantemento entre os periodistas dese achegamento entre prudencial e
reactivo á campaña, remisos, por tanto, a asumir decidida e abertamente un
enfoque analítico. O resultado foi unha información electoral con amplo predominio da recensión diaria dos mitins da xornada; unha entrevista con cada
un dos cabezas de candidatura dos tres partidos políticos con maior representación parlamentaria –Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Partido
Socialista de Galicia–, e un só debate para todo o ámbito galego, emitido por
Televisión de Galicia, no que non interviñeron os principais candidatos e que
foi programado ó fío da media noite para finalizar xa entrada a madrugada30.
Como no caso analizado por Canel e Innerarity, tamén aquí a "mensaxe dos
partidos" logrou entrar no circuíto televisivo dun modo directo.
Pero dentro desa tendencia xeral, detectáronse, iso si, algunhas diferencias
entre as emisoras públicas (Televisión de Galicia e Televisión Española) e as privadas (Antena 3 Televisión e Tele 5) que apuntan na mesma dirección en que
o fan os traballos de Semetko e Canel (1997) e Canel (1997). A cobertura electoral das canles públicas estivo sustentada, así, nunha actitude profesional ante
a campaña estrictamente prudencial e reactiva; máis aínda, quizais habería que
engadir unha quinta ás categorías identificadas por Blumler e Gurevitch
30. Televisión de Galicia (TVG) emitiu tamén outros catro debates simultáneos en desconexión para cada unha
das circunscricións electorais galegas. Con respecto ó debate difundido para todo o territorio galego, un responsable da área de informativos de TVG recoñeceu que a pesar de ser programado "algo tarde" obtivo un moi
aceptable índice de audiencia, o que demostraría, dicimos, o interese da cidadanía por que os candidatos debatan en campaña electoral.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 107

Cidadáns sen elección…

(Semetko et al., 1991) para incluír un rol informativo que denominariamos
partidario, unha especie de exacerbación do prudencial que conduce a favorecer sistematicamente, ás veces de maneira implícita e outras explícita, ó partido gobernante31. Como indicación de tales actitudes, resulta habitual que os
periodistas das televisións públicas, e en particular os responsables das redaccións, xustifiquen as súas decisións argumentando, por exemplo, que as campañas teñen por única finalidade que os partidos políticos e os seus candidatos
lles digan o que teñan a ben dicirlles ós cidadáns; que non é función dos
medios, e menos aínda dunha televisión pública, asumir un papel activo propoñendo asuntos para o debate electoral, contrastando programas de goberno
ou elaborando informes sobre os problemas que preocupan á xente; e que, en
todo caso, iso podería facelo a prensa ou as emisoras privadas, xa que tales
prácticas informativas serían moi arriscadas ou comprometedoras para un
medio de comunicación público. A campaña é, para estes periodistas, un predio exclusivamente político, onde nin a televisión nin a cidadanía deberan ter
máis intervención que a de traslada-las mensaxes dos políticos, aquela, e atendelos e actuar en consecuencia, esta. Esta percepción, e con ela a cobertura
informativa que xera, responde, de feito, a unha estratexia de protección do
periodismo televisivo público fronte á presión á que se ve sometido polo sistema político, que se xa é estreita polo común intensifícase notablemente nos
períodos electorais. Pero, na medida en que acepta tal estratexia, cédelle ó
periodista autonomía profesional, pois as súas decisións teñen case por único
horizonte se non contentar a partidos e candidatos –e moi en especial os que
teñen o goberno–, si alomenos non altera-lo guión que estes teñan previsto
para a campaña: de que falar e para dicir que. A televisión pública limitarase a
ofrece-la canle axeitada para que a propaganda electoral –sobre todo as promesas– flúa cara á cidadanía.
Sen acadar ese talante adversativo e cínico que con respecto ós políticos lle
atribúen ó periodismo estadounidense Blumler e Gurevitch (Semetko et al.,
1991: 60) –algo que, por outra parte, non adoita ser habitual na cultura periodística europea–, o certo é que os profesionais das cadeas privadas tenden a marcar, alomenos de palabra, unha certa distancia con respecto ó sistema político e
31. Na campaña galega, esa actitude partidista foi máis evidente na Televisión de Galicia (TVG) ca en Televisión
Española. Só desde a asunción de tal rol por parte do periodista –que é o responsable público do contido das
informacións que difunde– pode entenderse que cando o presidente do goberno español e do Partido Popular,
José María Aznar, dixo nun mitin (Vigo, 5 de outubro de 2001) que "no son estos momentos ni para aventurerismos irresponsables ni para integristas fanáticos" –aludindo, en canto ó integrismo, ás consecuencias do
entón recente atentado do 11 de setembro de 2001 en Nova York–, o periodista glose as palabras de Aznar
dicindo que dixo que "non é momento de aventuras nin de enxeñerías nacionalistas".
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os seus actores, afectos á idea de que "todo o que non gusta oír é periodismo",
segundo a expresión empregada por un directivo dunha emisora privada.
Apoiados probablemente nesta visión das relacións entre o periodismo e a política, e aínda que non contraviñesen no substantivo unha aproximación entre
prudencial e reactiva á campaña electoral, as televisións privadas deron cabida
tamén a roles informativos asociados ó que Blumler e Gurevitch designan cos
termos de convencionalmente periodístico e analítico. Así, Tele 5 sacou cámaras ás rúas para "observa-lo ambiente"; reclamou de especialistas en imaxe unha
valoración da fotografía electoral do candidato do PP, Manuel Fraga, subitamente rexuvenecido nos carteis ou indagou, con expertos en mercadotecnia, no
"valor do sorriso dos políticos" en campaña.
Antena 3 Televisión, pola súa parte, foi a emisora que máis abertamente
exerceu un periodismo con intención analítica –ou interpretativa, como a cualificaron os propios redactores–, e emitiu no seu noticiario territorial, durante
as dúas semanas da campaña, un informe diario –de minuto e medio, aproximadamente– sobre algúns dos temas que consideraron máis preocupantes en
Galicia: a baixa natalidade e o envellecemento da poboación, o despoboamento das provincias do interior da comunidade, as políticas urbanística e de investigación, as relacións entre Galicia e a rexión norte de Portugal, a situación e
perspectivas dos sectores pesqueiro e gandeiro ou a sociedade da información.
E aínda que a elección deses asuntos baseouse exclusivamente na percepción
periodística dos problemas máis preocupantes, naqueles informes demandouse a opinión de persoas que, pola súa profesión ou polas súas características
socio-demográficas, tivesen relación coas cuestións abordadas –sociólogos,
arquitectos, urbanistas, empresarios, economistas, anciáns, veciños das vilas,
etc. Sen dúbida, esta exposición informativa propiciou unha certa intervención
directa da cidadanía na campaña, algo pouco frecuente na cobertura televisiva
dos procesos electorais; pero excluíase toda politización explícita deses temas,
polo que nin sequera se informou das distintas alternativas que para afrontalos
ofrecían as formacións políticas contendentes. Foi unha exclusión, como dicimos, deliberada, e xustificada co argumento de non dar pé a "eses caramelos
envelenados que son as propostas electorais dos partidos", segundo un directivo da citada televisión. Esta actitude de desconfianza pode resultar conveniente como principio para encara-las relacións entre periodistas e políticos. Sen
embargo, levada ó extremo, pode menoscabar tamén a capacidade mobilizadora dunha información periodística que se limita a sinalar problemas pero sen
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ofrecer elementos de xuízo que permitan ó cidadán atribuír responsabilidades
por estes ou valora-las diferentes solucións entre as que podería elixir.
4. CONCLUSIÓN

Se algo caracteriza ós procesos políticos nas democracias contemporáneas
non é tanto a dependencia que con respecto á lóxica das organizacións informativas puideron contrae-los suxeitos que interveñen nestes, como a constitución dun complexo político-mediático que restrinxe a comunicación pública a
un xogo de elites políticas e periodísticas practicamente vedado á participación
dos cidadáns, xa sexa como sociedade civil organizada, xa como opinión pública informada. As campañas electorais son, desde este punto de vista, un acontecemento paradigmático para comprende-la dinámica da vida pública democrática; un laboratorio idóneo para observar de qué modo a política e o periodismo, e en particular o que se exerce desde a televisión, reforzan a súa interdependencia dificultando o fortalecemento dunha cidadanía politicamente activa.
Guiadas por esa florecente industria da política erixida por asesores e especialistas en mercadotecnia, o discurso político en campaña electoral está
sucumbindo a unha lóxica mercantil que fai da retórica publicitaria –busca-lo
mellor modo de vender un producto– case a única estratexia de comunicación
entre os partidos e os electores, interpelados estes non xa como cidadáns dos
que se reclame reflexión e convencemento, senón como consumidores dunha
oferta política cunhas calidades que non chegan a exporse de maneira franca
–única posibilidade de exercer, se non hai máis remedio, de consumidor responsable, informado do que se merca. Pero se unha comunicación electoral
programada nestes termos resulta finalmente eficaz –e por iso se invisten nela
esforzos intelectuais e recursos financeiros–, é porque os seus responsables
contan con que os dispositivos periodísticos vixentes –estructuras e actitudes
profesionais– non só non contrarrestarán tales estratexias senón que mesmo
acaban por reforzalas.
Isto é particularmente certo no caso da televisión, e nese sentido apuntan os
resultados dos diversos estudios empíricos que expuxemos neste traballo.
Sendo o medio de comunicación política máis utilizado pola cidadanía, a asunción dun papel activo por parte do periodismo televisivo en campaña electoral
require de prácticas informativas que os seus profesionais evitan de forma sistemática ou ás que, no mellor dos casos, recorren de maneira esporádica: avaliala realidade, autonomamente ou apoiados no parecer dos cidadáns, para procurar que os temas que importan sexan debatidos publicamente; compara-los
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programas dos partidos sobre as cuestións máis relevantes; inquirir ós responsables políticos para que expliquen as súas propostas; facer discutir ós candidatos, cara a cara ou por mediación do periodista, sobre as alternativas que presentan; ofrecer datos e opinións que permitan avalia-la factibilidade do que se
promete facer ou desfacer; revisa-la acción de quen estivo no goberno e de
quen o fixo na oposición; facer directamente partícipe da campaña electoral a
unha cidadanía que tamén se atopa representada polas organizacións da sociedade civil, e non só polos partidos políticos.
Todas estas prácticas estarían en consonancia con esa actitude de "desenmascaramento da mensaxe dos partidos" que Blumler e Gurevitch asocian a un
enfoque analítico da cobertura electoral (Semetko et al., 1991: 55). Pero, polo
xeral, o periodismo televisivo foxe deste compromiso, escudándose ben sexa no
risco que iso suporía para a obxectividade, ben na desproporción existente
entre o esforzo que tal tipo de cobertura esixiría e a incerta rendibilidade –económica e política– que lle reportaría á empresa. A consecuencia é que aquela
lóxica mercantil que reduce ó cidadán á condición de mero espectador-consumidor dunha oferta política empaquetada segundo os estándares da retórica
publicitaria flúe limpa polas canles de televisión, públicas ou privadas, sen a
penas modulación periodística; porque a campaña electoral é, paradoxalmente, un acontecemento onde o máis conveniente é suspende-lo periodismo –que
a propaganda flúa libre– ou exercer un periodismo banal.
A reflexión que deberamos expor ó periodismo televisivo é a da súa propia
definición nas democracias contemporáneas: ben asume amplamente unha
función mediadora que facilite a interacción entre políticos e cidadáns; ben
consciente en ser partícipe obxectivo e necesario nesa tendencia, que o propio
sistema político está promovendo, a baleira-la política de todo vestixio de debate público sobre alternativas ós problemas dunha comunidade e dá pábulo a ese
"uso negocial" da comunicación que, segundo di Mancini (1991), converte ós
medios en meros intermediarios entre as elites políticas ó tempo que os distancia dos intereses e inquietudes da xente. Trátase, como ben sostén Golding
(1990), de modificar actitudes ben ancoradas na cultura periodística dominante para pensar na audiencia en tanto que cidadáns, de maneira que a cobertura informativa da actividade política e, sendo o caso, das campañas electorais,
sirva como recurso para o desempeño dunha sociedade civil activa e dunha
opinión pública informada. Esa é, tamén, a responsabilidade do periodismo:
amplia-lo espacio público para contribuír así, e na medida en que pode facelo,
á tarefa de construír unha democracia deliberativa.
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Resumo
CIDADÁNS SEN ELECCIÓN. PARTIDOS
POLÍTICOS, CANDIDATOS E
TELEVISIÓN NAS CAMPAÑAS
ELECTORAIS
Manuel Martínez Nicolás

Instituída historicamente pola interacción entre gobernantes e gobernados, o funcionamento da
esfera pública contemporánea atópase distorsionado pola constitución dun complexo político-mediático proclive a reduci-la comunicación pública a un intercambio restrinxido entre elites políticas e
periodísticas, dificultando así a participación dos cidadáns nos procesos democráticos, ben como
sociedade civil, ben como opinión pública informada. O sometemento do discurso político en campaña electoral a unha retórica publicitaria e a xeneralizada ausencia no periodismo televisivo de prácticas informativas orientadas á análise das mensaxes e propostas de partidos e candidatos impoñen
unhas condicións de comunicación que non contribúen ó fortalecemento dunha cidadanía politicamente activa.
PALABRAS CLAVE

Comunicación política, campañas electorais, televisión, cidadanía, opinión pública, democracia
deliberativa.
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A PUBLICIDADE EN CAMPAÑA
Alejandro Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela

A utilización de técnicas publicitarias, usadas habitualmente nos procesos de
comercialización de consumo nas campañas electorais, deixa de considerarse un
fenómeno illado para estenderse a tódalas convocatorias electorais e a case tódolos partidos políticos. Lonxe de consideracións ideolóxicas ou políticas, a realidade é que -cada vez máis- a comunicación publicitaria de productos de consumo e as campañas electorais obedecen a unha mesma ortodoxia, onde as técnicas ou as ferramentas, como a investigación sobre o receptor, o eixo de comunicación ou a planificación de medios, son utilizadas nos dous mundos.
UN POUCO DE HISTORIA

A irrupción de publicitarios no mundo da comunicación política prodúcese de maneira progresiva, pero pode afirmarse, e niso están de acordo a maioría dos autores, que a campaña do candidato á presidencia dos Estados Unidos,
Franklin Delano Roosevelt, en 1936, marca o inicio neste tipo de prácticas profesionais.
O contacto cos electores comeza a vertebrarse máis a través dos medios de
comunicación que na relación directa e persoal, que era o xeito habitual de
pedi-lo voto. A capacidade de contacto que facilita un medio masivo convérteo
en ferramenta fundamental das campañas electorais. É necesario sinalar que
algúns dos condicionamentos legais dos procesos electorais nos Estados
Unidos, como por exemplo a posibilidade de contratar espacios publicitarios
sen límite nas cadeas de televisión, establecen unha primeira gran diferencia co
caso europeo, o español ou -concretamente- o galego, onde as restriccións
implican unha esixencia maior, como veremos máis tarde.
Roser Reeves, un dos pais da publicidade tal como se entende hoxe, onde a
creatividade é a peza fundamental, intervén na campaña do republicano
Eisenhower no ano 1956, na cal incorpora un formato de gran rendemento,
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agora moi utilizado. Un programa de televisión onde o candidato respondía preguntas breves sobre temas xerais que lle facían electores anónimos. Isto creaba
unha atmosfera de coñecemento dos problemas da xeneralidade.
Pero, neses momentos históricos, a intervención de expertos comunicadores muda cara a formas que ben poderiamos chamar de imaxe global, o que fai
que a comunicación estrictamente publicitaria -da que queremos falar aquíquede reducida, polo menos en Europa, a ser unha ferramenta máis desa imaxe
global que se quere transmitir, probablemente a máis estática.
É o control do discurso que os medios van reproducir, a sinerxía buscada
a través dunha imaxe visual, coherente e permanente, o que axuda ó candidato a comunica-las mensaxes que simbolizan a súa proposta política. A síntese
no discurso é, sen dúbida, unha das achegas que proveñen da ortodoxia publicitaria.
A publicidade negativa, tan posta en cuestión na publicidade política, e que
foi usada por Lindon Jonhson en 1964 contra o seu contrario, o republicano
Goldwater, o uso da investigación de estilos de vida na campaña de Ronald
Reegan de 1984 ou a orixinalidade de Ross Perot no uso dos medios, cando
incorporaba a mercadotecnia directa axeitada ó receptor, son feitos dun desenvolvemento progresivo que se deu en chamar mercadotecnia política, soporte
estratéxico das campañas políticas.
O caso español, cunha experiencia que foi iniciada no ano 1977, cando se
celebraron as primeiras eleccións democráticas, experimentou o mesmo proceso, pero nun ciclo temporal máis pequeno. Isto non foi impedimento para que
-no día da data- as campañas estean feitas dende a óptica técnica dunha campaña publicitaria de producto, aínda que sempre baixo unhas consideracións
propias, das que destacamos algunhas máis adiante.
É importante contar un caso no Estado español que contradí a idea, cada
vez menos estendida, da grande importancia que ten a campaña nos resultados
electorais. É o caso do Partido Reformista Democrático (PRD) coa chamada
"Operación Roca", en 1986, onde un candidato cun partido creado para a ocasión -ó que non lle faltaron medios para a súa campaña- foi varrido do panorama político malia contar cun máis que xeneroso presuposto publicitario que
non produciu os rendementos que lle supoñían.
AS CONDICIONANTES

As campañas electorais en España están sometidas a restriccións legais
estrictas que as dotan dunha especificidade propia, como a imposibilidade de
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pedi-lo voto fóra do tempo que marca a lei para a campaña electoral, e que saltan os partidos ó adiantaren as súas mensaxes -anuncios publicitarios, candidato, propostas sectoriais- sen pediren explicitamente o voto.
Están, ademais, as limitacións extraordinarias do uso do medio masivo por
definición, a televisión. Lembremos que só é posible emitir mensaxes nos espacios que lles ceden gratuitamente as canles públicas, de acordo coa Xunta
Electoral Central, e cunha repartición onde os resultados anteriores son determinantes para a cantidade e a calidade (horarios) dos espacios. A limitación de
gastos na campaña, orixe en tódolos casos do financiamento ilegal dos partidos
políticos, limita a marxe de manobra. Son estes asuntos os que inciden moi
directamente no desenvolvemento das campañas.
ALGUNHA CONSIDERACIÓN TÉCNICA

Antes de pasar a analizar por riba as campañas das tres forzas políticas principais que concorreron á convocatoria de outubro de 2001, temos que ter en
conta unha serie de consideracións técnicas que inciden moi directamente na
creación das mensaxes destas campañas.
En primeiro lugar, a existencia dunha base de partida que contradixese un
axioma publicitario fundamental: as mensaxes deben ser creadas para un segmento de poboación definido, cuns parámetros socioeconómicos concretos. E,
se -para conectar co noso receptor- excluímos outros segmentos, este é un
prezo que non importa pagar. Nas campañas políticas os partidos teñen que
enviar mensaxes non excluíntes, xa que o/a seu/súa elector/a potencial pode
estar repartido/a por distintos grupos heteroxéneos de poboación. A base electoral, aínda que pode aproximarse, non pertence a un monolítico segmento de
poboación.
En segundo lugar, hai que chama-la atención sobre o ciclo temporal limitado e igual para todos, no que non é probable que exista tempo para a resposta
puntual -falamos sempre de publicidade, non de debate nos medios- nin para
un cambio de estratexia por mor das circunstancias.
En terceiro lugar, os ciclos de producción das mensaxes publicitarias, sexan
audiovisuais -para a televisión- ou anuncios -para a radio ou a prensa- requiren uns prazos de difícil aplicación nun tempo tan curto.
A CAMPAÑA DE 2001

É difícil marcar unha diferencia nítida entre o uso da comunicación publicitaria na campaña electoral e o desenvolvemento da actividade de comunicación,
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que se realiza para que a reflictan os medios de comunicación. Intentaremos, na
parte central deste artigo, referírmonos á parte máis "publicitaria", isto é, os
anuncios na prensa, na radio e nos valos. O cartel político de hoxe é o material
impreso. En todos estes soportes aparecen formatos de publicidade convencional con normalidade. O primeiro é o slogan publicitario: a síntese verbal da
mensaxe, o resumo, en poucas palabras, as menos, dun programa político.
Os tres partidos políticos manifestan, nos seus anuncios publicitarios, estratexias propias. O Partido Popular, o líder, baseándose nas actuacións feitas
durante a lexislatura anterior, propoñería "Avanzar máis". O Bloque Nacionalista
Galego ábrelle a súa proposta política a unha maioría necesaria para ter opcións
de goberno, "O país entre todos", facendo fincapé nunha mensaxe conciliadora e non excluínte, que non está dirixida ó seu cliente fiel, senón a segmentos
que non son receptores habituais das súas propostas políticas. O Partido
Socialista de Galicia (PSdG) propón "A nova Galicia" nunha mensaxe claramente dirixida ás clases urbanas, onde está -en teoría- o mellor e maior caladoiro de votos.
Frases, palabras de síntese que non molestan e que teñen unha lectura fácil,
pero nas que se bota de falta o salto cualitativo da creatividade, da notoriedade, da sorpresa capaz de chama-la atención daqueles electores que, segundo
tódalas enquisas, estaban indecisos, e que logo se demostrou que este conxunto non era tanto como dicían, cousa que todos deberiamos saber.
Xorde aquí outra característica da publicidade política, a falta de risco.
Partindo, os partidos políticos, dunha base electoral propia -o chan electoral-,
ningún intenta dar, nas súas mensaxes publicitarias, un salto arriscado que
puidese ser mal entendido ou provocar rexeitamento nalgún sector do seu
electorado.
Teñamos en conta tamén que a propia publicidade electoral pasa a ser -moitas veces- motivo de discusión política, como o caso da imaxe do candidato do
Partido Popular ou a aparición, nas mensaxes do BNG, da bandeira galega
constitucional.
En canto ás mensaxes audiovisuais, convén facer unha mención especial ó
feito polo Partido Socialista de Galicia -PSdG-, que produciu un programa para
a televisión onde o estilo de realización estaba inspirado, por non dicir que era
o mesmo, nunha das campañas publicitarias de máis sona nos últimos tempos,
a dos automóbiles BMW.
Outro aspecto fundamental das campañas electorais é a presencia do candidato, do líder. Se o anuncio publicitario é a síntese verbal, o candidato é o
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símbolo global da mensaxe política, o referente máis coñecido e, polo tanto, un
dos puntos fortes das mensaxes publicitarias.
Vemos un tratamento renovado no caso do Bloque, que nos propón a Xosé
Manuel Beiras nun terreo máis institucionalizado, en consonancia co anuncio
publicitario. Vemos unha aposta por rexuvenece-lo candidato do Partido
Popular, Manuel Fraga, para loitar, dese xeito, cun dos puntos débiles detectados, a idade do candidato. E vemos, finalmente, un tratamento visual diferente a estes, planos máis abertos, puntos de vista non frontais do candidato Pérez
Touriño.
As cores utilizadas, as tipografías, tamén cumpren a función de coherencia
comunicativa en tódolos casos, aínda que parece asomar unha contradicción
nas mensaxes do PSdG-PSOE ó propoñer "A nova Galicia" nunha tipografía clásica, pesada e nunha tonalidade apagada. Entendo unha falta clara na elaboración visual da mensaxe en concordancia coa proposta política.
Dende unha visión crítica, a publicidade política significa a máxima abstracción das propostas, a simplificación e, polo tanto, a banalización dos temas
dos que se ocupa. Isto é así, sen dúbida, e sucede tamén nos productos de consumo, pero parece lóxico pensar que a discusión política non se debería reducir a un espacio de tres por oito metros -os valos-, a unha mensaxe de 30 segundos na radio ou a un producto audiovisual dun minuto.
Admitimos que neste camiño andamos e seguiremos, xa que ata os partidos
que rexeitaban este xeito de comunicación son agora consumidores constantes
deste tipo de mensaxes "publicitarias".
Cómpre dicir, para rematar, que a influencia das campañas na determinación
do voto é, segundo tódolos investigadores, unha circunstancia menor, non fundamental na toma de posición, establecida basicamente por percepcións anteriores, onde a actuación política -mellor dito, percibi-la actuación política- é o
elemento base, e que, moitas veces, a campaña serve para cristalizar actitudes
anteriores, pero en poucos casos para determinar un cambio no sentido do voto.
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Resumo
A PUBLICIDADE EN CAMPAÑA
Alejandro Vázquez

A publicidade que se utiliza nos períodos electorais cada vez incorpora máis técnicas dos productos de consumo. As experiencias de marcas e de empresas que innovan na súa comunicación serven
como soporte para incorporárena os partidos políticos. A contribución da publicidade, a simplificación dos discursos, a homoxeneización das mensaxes e, polo tanto, a ausencia de perfís foron, noutrora, fundamentais nas campañas electorais.

PALABRAS CLAVE

Publicidade política, electoral, eleccións, campaña electoral.
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ENTRE CEO E INFERNO

Cada partido político ten as súas propias normas de confección de candidaturas, que no caso do PSOE están definidas polos Estatutos en función de normas que só poden ser modificadas nos congresos. Unha vez confeccionada a
candidatura polo órgano executivo da correspondente agrupación, ten que ser
aprobada pola asemblea respectiva e con ese referendo é examinada por unha
comisión de listas, que pode cambia-la proposta orixinal. Finalmente, a "lista"
definitiva debe ser aprobada polo Comité Federal, máximo órgano de decisión
entre congresos.
Unha manchea de circunstancias concorren na designación de candidatos,
desde a súa proxección pública, profesional, ou situación de liderado social, ata
a súa influencia nos órganos de poder interno do partido -o chamado poder orgánico-, ou a súa especialización no coñecemento profundo dalgunha materia, ben
por cualificación profesional, ben por actividade social no ámbito sindical, movementos asociativos, ONGs, e similares. Finalmente, o grao de coñecemento e, de
aceptación que poidan te-los aspirantes na colectividade á que van representar e,
máis recentemente, a necesidade de presentar candidatos e candidatas para tender á representación paritaria tamén interveñen no proceso de selección.
Ata aquí a parte teórica. O interesante acontece cando todas esas boas intencións teñen que ser asumidas e levadas á práctica por persoas concretas, dirixentes ou adláteres que dominan o proceso e os mecanismos pertinentes para
interpretalo do xeito que mellor conveña a intereses concretos e conxunturais
do chamado "aparato".
Eduardo Chamorro ten asegurado que "quizais é que na política a fidelidade
a un mesmo entrañe a deslealdade a unha imaxe ou viceversa, de xeito que a
elasticidade ó estímulo político da conxuntura social, económica ou histórica
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constitúa a máis firme garantía de permanecer sempre en situación de inevitable
servicio ó elector. Ó elector ou a aquel de quen depende a designación do cargo
que o político pretende desempeñar..." (Chamorro, 1980, p. 202). O certo é que
na realidade os simpatizantes ou potenciais electores case nunca acceden á información sobre os procesos de escolla e inclusión nunha candidatura á que logo
terán que votar. Só se rachou esa norma no caso das eleccións primarias promovidas en tempos de Joaquín Almunia como secretario xeral, para designar ós
candidatos que encabezarían as listas para os diferentes procesos electorais.
Os que si adoitan estar ó tanto do procedemento e participar nel son os militantes xa que na vida interna dos partidos a confección das listas é un dos
momentos máis apaixonantes. A diferencia entre militante e simpatizante radica no feito de estar ó corrente no pago á organización das cotas periódicas. O
feito de te-las contas ó día permite ter voz e voto nas asembleas nas que se sobe
o primeiro chanzo do percorrido, para ratifica-la proposta da executiva local
que presentará un equipo con tantas persoas coma escanos haxa en liza.
A votación dunha candidatura por unha asemblea local é un dos momentos
máis interesantes, tanto pola parte de grandeza que lle acae como polo que
pode chegar a ter de ruín. É o intre en que saen a relucir tódalas intrigas, vinganzas persoais, axustes de contas e demais miserias propias do xénero humano, que se acentúan polo feito de pertencer a organizacións que se estructuran
arredor do poder. Se hai algo difícil nesta carreira é facer vale-los auténticos
méritos, xa que sempre existe a tentación de prima-los deméritos, que se utilizan como armas para arrebolar contra os hipotéticos aspirantes. Xa di o saber
popular que non hai peor cuña cá da propia madeira, e abofé que se cumpre
abondo nestas ocasións.
Pero dixen tamén que había un lugar para a grandeza porque a formación
das candidaturas non deixa de se-lo momento en que agroman novas figuras,
ou cando se lle fai un sitio a xente que levaba á espera moito tempo, e no que
a militancia sente a importancia da súa participación, malia que todos saiban
que no remate do proceso un dirixente alleo á agrupación pode introducir cambios definitivos que alteren a votación da asemblea.
Tamén pode darse a manipulación consentida de militantes que participan
máis activamente na vida do partido, ben porque estean en maior ou menor
medida profesionalizados, ben porque as débedas por favores prestados comportan ese consentimento. Viría aquí a conto o afirmado polo xornalista e político inglés Bruce Anderson cando di que "en tódolos partidos políticos hai persoas dubidosas. A este respecto, o Partido Tory non se diferencia dos seus rivais
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pero entre os parlamentarios tories hai uns poucos que non son merecentes de
pertencer ó xénero humano, e ós que non se lles pode preguntar a hora sen o
comprobar de seguido no Big Ben" (Anderson, 1992, p. 219).
É o caso de agrupacións con executivas esclerotizadas nas que existe un liderado interno pouco democrático que se estende ata os máis pequenos recunchos da organización. Baixo a aparencia da formalidade do proceso, vaise
corrompendo o mecanismo primixenio mediante artificios como a convocatoria de asembleas en dous días consecutivos: un para debater e outro para votar.
Esta práctica permite que a parte máis conflictiva do proceso, a discusión
sobre a idoneidade ou non dos posibles candidatos, se desligue do feito da
votación que se fai ó día seguinte e sen o requirimento de ter participado do
debate. Deste xeito, en agrupacións como a de Vigo, desde hai algúns anos, o
día das votacións e no decurso dun traxecto temporal que abrangue nove ou
dez horas, os acólitos do aparato carrexan ós "seus" para que voten a favor da
candidatura que eles presentan. Non se valora o nivel de coñecemento que
teñan do que van facer, só son utilizados numericamente para garantir que
gañarán a votación. Esta dinámica non só se aplica ás asembleas que deben ratificar candidaturas senón que se atopa practicamente na totalidade dos actos
internos que requiren de debate e votación.
Volvendo ós procesos de confección de listas, tense debatido moito sobre a
conveniencia de reforma-lo método vixente a fin de permiti-la presentación de
listas abertas, é dicir, que as candidaturas non estean constituídas por bloques
pechados cuns candidatos inamovibles situados en función dos intereses das
executivas, de xeito en parte parecido ó procedemento polo que se elixen os
senadores, pero máis amplo. Na miña opinión, esta idea é boa en orixe pero a
súa aplicación na práctica tería que te-las garantías necesarias para impedi-lo
dominio daqueles candidatos con máis medios para dárense a coñecer, xa sexa
por unha cuestión de enquistamento na permanencia en cargos públicos e
orgánicos ou sexa por utilizar métodos espurios á hora de procurar adhesións.
En todo caso, unha vez superado o mecanismo interno polo que o partido
designa ós que serán os seus candidatos, queda moito traballo por facer co fin
de que esta proposta penetre na sociedade. Parafraseando novamente a
Anderson cando di que "...unha boa campaña non pode basearse en algo tan
veleidoso como a espontaneidade" (Anderson, 1992, p. 149), pódese afirmar
que a creación dun candidato precisa dun traballo pensado e planificado con
detalle e executado con precisión milimétrica.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 125

A creación dos candidatos...

O QUE FAI FALTA

Quen isto escribe foi candidata en varias ocasións. Nalgún caso resultei elixida polos cidadáns e tiven ocasión de ser concelleira en Vigo durante un mandato municipal e deputada en Galicia durante dúas lexislaturas. Noutros quedei na porta. Ademais, en numerosas campañas electorais, vivín de preto o proceso de lanzamento e proxección dos cabezas de lista.
A miña experiencia, en tódolos casos, corrobora o expresado por Juan Rey
respecto das campañas cando asegura que "comparado cos inicios dos réximes
democráticos, na actualidade os políticos deben facer chega-las súas mensaxes
a un electorado moito máis amplo e para iso empregan estratexias, técnicas e
medios que pouco ou nada teñen que ver cos antigos modos de facer campaña" (Rey, 1999, p. 27).
En efecto, a nova democracia mediática impón as súas condicións ós candidatos: carisma, credibilidade e transparencia. Na miña opinión, sen esas tres
condicións non hai quen supere con éxito a presión que exercen os medios de
comunicación, auténticos intermediarios entre o político aspirante e os electores potenciais.
O carisma é algo sutil e inmaterial. Ten que ver coa confianza en si mesmo,
o control da situación e a seguridade á hora de actuar. Non é tan importante ser
simpático, guapo ou enxeñoso como ser auténtico. Manuel Fraga, por exemplo,
é un perfecto exemplo neste sentido. No caso do PsdeG, e os seus candidatos
á presidencia da Xunta na última década, adoitaba escasear esta calidade.
Existen moitos exemplos tamén de persoas sen carisma que conseguiron bos
resultados electorais, pero os factores expresados son eficaces na medida en que
vaian xuntos. O carisma por si só, sen un equipo detrás e unhas ideas atractivas para a maioría da poboación, queda en popularidade ou aceptación, o cal
se ve a miúdo nas enquisas e sondaxes, onde sempre hai algún líder que ten
moita mellor puntuación persoal ca votos nas urnas.
A credibilidade vén dada pola coherencia entre o que se propugna e a traxectoria, tanto do conxunto do partido como persoal. En democracia é difícil
dar gato por lebre durante moito tempo. Pódese enganar unha vez. Dúas resulta complicado e máis é case imposible.
A transparencia debe entenderse como a accesibilidade, a vontade de darse
a coñecer sen limitacións, a seguridade nas ideas e a falla de medo a que se
coñezan. O candidato que acostuma deixar sempre algunha carta agachada,
aquel que só recorre ós xornalistas ou ós electores/cidadáns cando lle convén e
logo nunca está dispoñible, o que di hoxe unha cousa e mañá a contraria, e o
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que pon a pel de ovella para tapar ó lobo que leva dentro, acaba por ser víctimas da súa tramposa táctica. En todo caso, a necesidade de transparencia podería parecer cuberta coa calidade da credibilidade, pero ten relación tamén coa
limpeza e a vontade de permanecer en estado permanente de revista mentres se
desempeñe algún cargo público ou se aspire a el.
Pero alén das características persoais esixibles a todo candidato nada sería
posible sen a existencia dun equipo compacto, coordinado e convencido. O
candidato é a parte visible dun gran grupo de persoas que traballan para acadar
un obxectivo común: a victoria. Constitúen o comité de campaña, que adoita
estar constituído polos colaboradores máis próximos, ós que se incorporan
especialistas en diferentes materias como organización e coordinación dos eventos, relación cos medios de comunicación, seguimento e análise das ideas que
se van dando a coñecer durante a campaña polos adversarios e polos candidatos da mesma forza política, creación de discurso, asuntos económicos, e por
riba de todos, a man dereita do candidato, que será o seu xefe de campaña.
O profesor Alberto Pena asegura que "nunha campaña política electoral a
publicidade ponse ó servicio dun candidato e a ideoloxía que este representa.
Se un anuncio publicitario convencional o que promove é un producto material ou un servicio, a propaganda política vainos tratar de "vender" un producto
político, do mellor producto posible" (Pena, 1998, p. 103).
É certo que un candidato se asemella moito a un producto na medida en que
se ten que poñer no mercado electoral. As coincidencias entre as estratexias
publicitarias e a comunicación política en períodos electorais son evidentes. A
propaganda convencional quedou obsoleta ante o maior nivel cultural da nosa
sociedade aínda que é posible comprobar, tamén hoxe, que unha consigna
–mesmo sendo falaz– repetida a quen queira oír, pode acabar converténdose
nunha idea aceptada por unha maioría de persoas. Un exemplo claro é a asunción da construcción das autovías a Galicia, que foron iniciativa e investimento de gobernos socialistas no Estado pero que desde a Xunta se capitalizaron,
exitosamente, como un logro da política autonómica.
Pero malia que a publicidade comercial non pode ser enganosa e mesmo
está tipificada como delicto, no caso da publicidade electoral non hai garantías de que o ofrecido se corresponda co adquirido. É ben certo que nunha campaña electoral o elector ten moitas máis oportunidades de xulgar ós aspirantes e conta co engadido de poder examinalo durante o seu mandato cando é
repetidor, tanto no goberno como na oposición, pero en tódolos casos son preceptivos catro anos -os que transcorren entre procesos electorais normais- para
castigar a quen gaña con engano. Imos supoñer, daquela e no decurso desta
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breve aproximación, que estamos falando de situacións nas que se respecta o
xogo limpo.
O oficio de candidato é moi duro, pero a compensación que se espera paga
a pena. En campaña electoral debe atender a varias frontes ó mesmo tempo,
compaxinando múltiples ocupacións no decurso dunha soa xornada, ás que
debe responder con puntualidade e eficacia. A axenda dun candidato en campaña pode parecerse a un ser vivo pola súa capacidade de transformación en
cuestión de segundos xa que sempre xorden continxencias non previstas que
hai que resolver como se o estivesen.
En circunstancias normais, a axenda dun día de campaña para un candidato podería se-la seguinte:
• 08,00 h - Café co xefe de prensa para revisa-las noticias do día e prepara-las
hipotéticas preguntas derivadas dos novos acontecementos.
• 08,30 h - Asistencia a entrevistas radiofónicas ou televisivas en programas
de primeira hora da mañá.
• 10,00 h - Reunión co equipo de campaña para coordina-la xornada.
• 11,00 h - Visita a unha localidade con encontro programado con algún colectivo representativo (v. gr. confraría de pescadores, asociación de
pais e nais, afectados por unha obra pública...).
• 12,00 h - Encontro con representantes de medios de comunicación para falar
do problema que motiva a visita.
• 13,00 h - Repartimento de propaganda electoral: folletos con resumo do
programa electoral, adhesivos, globos, etc., na mesma localidade onde se atopa ou nalgunha outra próxima.
• 14,30 h - Xantar con líderes sociais ou mediáticos.
• 16,30 h - Descanso.
• 17,30 h - Reunión cos seus asesores para prepara-lo mitin do día. Elaboración
da mensaxe: ideas forza, parte do programa que se quere destacar,
resposta a declaracións dos adversarios, etc.
• 19,00 h - Saída da caravana electoral na que adoitan i-los xornalistas asignados polos medios para seguir ós diferentes candidatos, e as persoas
do equipo de campaña que corresponda: en xeral, os xefes de
campaña e de prensa.
• 20,00 h - Mitin.
• 21,30 h - Cea cos militantes da zona onde se celebra o mitin.
• 24,00 h - Regreso a casa, acompañado polo xefe de prensa e o de campaña,
cos que se irá repasando a próxima xornada.
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Obviamente, en todos e cada un dos actos previstos nesta axenda, o candidato debe estar ó cen por cen das súas facultades. As campañas requiren dun
nivel de concentración semellante ó que precisan os deportistas que participan
nunha competición. Tódolos que traballaron algunha vez nunha campaña electoral saben que non se debe distraer ó xefe con problemas miúdos ou de intendencia e que hai que animalo todo o tempo para que aguante o ritmo e o esforzo físico e psíquico que esta actividade comporta. O equipo máis próximo ó
candidato sabe moi ben que durante estes procesos debe evitarlle o achegamento a problemas e confrontacións internas que invariablemente aparecen
durante as campañas.
Comparto con Mario Soares a idea de que "en política hai que ter obxectivos
moi claros e moi precisos, e só un adversario cada vez" (Avillez, 1996, p. 552).
Pero esa mesma situación pode producir que algunhas veces os candidatos
rematen por perde-lo contacto coa realidade. Nuns casos reaccionan con ataques de narcisismo, noutros mergúllanse nunha perigosa ciclotimia que os leva
do ánimo máis exacerbado ó pesimismo máis irresoluble. É xusto dicir, polo
tanto, que o equipo que rodea a un candidato debe estar formado por persoas
con grandes doses de paciencia, lealdade e mesmo afecto cara a el, pois sendo
ó contrario é case imposible resisti-las tensións que unha campaña produce.
Agora ben, cómpre saber cómo todo este magma de sentimentos, accións e
ideas chegan ós homes e mulleres que terán a capacidade de elixir a este ou aquel
candidato. Na miña opinión, establécese un ritual semellante ó do cortexo. Os
candidatos pretenden gaña-lo o favor de cada unha das persoas que estean en disposición de votar: xogan a namorar. Do mesmo xeito que na comunicación non
verbal está estudiada a linguaxe da seducción entre dúas persoas, alguén debería estudia-la linguaxe da seducción entre o candidato e os votantes. É aquí
cando as características persoais antes citadas cobran o seu auténtico valor. A
capacidade de comunicación e expresión das ideas, a enerxía, saber saír das
situacións difíciles, o valor e os reflexos, esíxenselles a todos por igual.
Ademais do dito, existen outras cuestións variables en función da propia
personalidade e aínda que en determinado candidato se poida valorar positivamente a aparencia de autoridade, noutro parecerá máis importante a cordialidade. Respecto do aspecto físico, na miña opinión, todo vale. O esencial é o
ofrecer unha imaxe coidada e acorde coa personalidade de cada individuo, pero
o atractivo físico, malia o que adoitan dici-los expertos, inflúe pouco.
Todo o anterior pode quedar en nada se as ideas que o candidato defende
están afastadas das necesidades e preocupación das persoas ás que van dirixidas,
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pero isto sería motivo doutra reflexión. En todo caso, comparto con Castelao
que "a loita nobre e leal das ideas é o que asegura o progreso" (Castelao, 1944,
p. 244) e penso que os candidatos que actúan de tal xeito tal vez non teñan
garantido o éxito nunha votación pero terán conseguido –sen dúbida– o respecto propio e dos outros, e unha envexable paz interior.
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Resumo
A CREACIÓN DOS CANDIDATOS.
IMAXE REAL E IMAXE SIMBÓLICA
María Xosé Porteiro

Unha manchea de circunstancias concorren na designación de candidatos e cada organización ten
o seu procedemento. Unha vez superado o mecanismo interno polo que o partido designa ós que serán
os seus candidatos, queda moito traballo por realizar a fin de facer callar esta proposta na sociedade.
Os candidatos precisan dunhas características básicas: carisma, credibilidade e transparencia, ás que
hai que engadi-la existencia dun equipo compacto, coordenado e convencido para levar adiante a campaña electoral. Quen isto escribe foi candidata e membro de comités de campaña en varias ocasións.
Esta é unha achega baseada –principalmente– na súa propia experiencia.

PALABRAS CLAVE

Carisma, credibilidade, transparencia, equipo, convencemento.
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AS LINGUAS MINORIZADAS
NO ESCENARIO DA
COMUNICACIÓN GLOBAL
Carme Hermida Gulías
Universidade de Santiago de Compostela

Se se entende a globalización como a uniformización de modelos de índole
económica e cultural a escala planetaria (Sáez 2001, 141-142), ben se pode
afirmar que as linguas minorizadas foron as súas víctimas moito antes de que a
palabra, a corrente e as reflexións sobre ela existisen.
É unha tendencia xeral considerar que a minorización lingüística é unha
consecuencia da aparición e consolidación, no século XVIII, do estado moderno (Euromosaic 1996, 23), aínda que moitos idiomas comezaron este proceso
no século XVI coincidindo co inicio do fenómeno da mundialización orixinado polo colonialismo (Traba 2001, 223-4), caso do galego e do occitano.
A MINORIZACIÓN DAS LINGUAS

A gran maioría das linguas minorizadas de hoxe foron, nalgún momento da
súa historia, hexemónicas no seu territorio. Algunhas, mesmo, xeraron unha
excelente cultura literaria que se difundiu fóra das súas fronteiras lingüísticas.
Isto aconteceu, por cinguirnos só ós casos máis próximos, co occitano, co siciliano, co catalán ou co galego.
O occitano foi a primeira lingua derivada do latín en ser escrita (os primeiros documentos sitúanse sobre o ano mil), a primeira que se empregou no
ámbito administrativo (o primeiro documento é do ano 1102) e a primeira que
xerou unha cultura literaria, especialmente poética, de altura (Alén / Valcárcel
2001, 328). As creacións dos trobadores provenzais foron coñecidas e imitadas
en moitos lugares de Europa. O siciliano, lingua románica propia da illa de
Sicilia, tamén xerou durante os sécs. XII e XIII unha abundante literatura poética, coñecida como Escola Siciliana, primeira escola poética propiamente italiana, aínda que con fortes influencias da escola provenzal.
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Na Península Ibérica, o catalán é a lingua na que escribiu as súas obras filosóficas Ramon Llull (c. 1235 - c. 1315) e as súas poesías Ausiàs March (13971459). Neste idioma escribiuse a obra de cabalerías Tirant lo Blanch (1460) e nel
dicía os seus sermóns Vicente Ferrer (1350-1419). O galego, que se documenta
por escrito nos primeiros anos do século XIII, orixinou durante a Idade Media
unha brillante literatura poética, coñecida como escola galego-portuguesa
(1200-1350), con cantigas relixiosas (as Cantigas de Santa María) e cantigas profanas (de amigo, de amor e de escarnio e maldicir). Tamén se empregou na prosa
literaria (coa Crónica Troiana -1343-, por exemplo) e na prosa administrativa.
A minorización destas linguas, debida, fundamentalmente, ó cambio de
dominio político que supuxo a súa incorporación a un conxunto territorial
maior, traduciuse na perda de falantes, na desaparición dos usos escritos e institucionais e na aparición no seu medio dunha nova lingua coa que inevitablemente entran en conflicto.
As razóns políticas, inicialmente disfrazadas como loitas relixiosas na
Cruzada contra os albixenses (1209-1255), propiciaron a entrada do francés,
‘langue d’oïl’, no territorio do occitano, ‘langue d’oc’. O paso destes territorios
ó dominios do rei de Francia (que se produciu no ano 1481) e o edicto real de
Villers-Cotterêts (1539), que impuxo o francés como única lingua do reino
(Alén / Valcárcel 2001, 328), supuxeron a minorización definitiva do occitano,
que na actualidade, segundo o Euromosaic (1996, 148-149), é falado, entre
España, Francia e Italia, por un total aproximado de 2.500.000 persoas dun
total de 16 millóns de habitantes.
A invasión militar do ano 1860 e a súa posterior inclusión no Estado italiano acentuaron a toscanización do siciliano, que, a pesar de ser usado polo 70%
dos 5.300.000 millóns de habitantes da illa, non é utilizado polas institucións
e non posúe ningún recoñecemento oficial. Así e todo, mantén unha certa vitalidade na comunicación privada e na creación cultural (Guide 2000, 304-305)1.
A unión política das coroas de Cataluña-Aragón e de Castela no 1479 supuxo a entrada do catalán na órbita do castelán, que se faría máis patente despois
do 1714 coa abolición das institucións catalanas. Esta é a razón pola que dos
6.060.000 millóns de habitantes de Cataluña, o 95% entende a lingua propia;
o 73,3% sábeo falar; o 72,4% sabe lelo e o 45,8% sabe escribilo (datos do 1991
presentados en Guide 2000, 59).
1. O toscano comezara a facerse notar na illa de Sicilia a finais do catrocentos debido á comunicación coa
península, pero neste século aínda o siciliano é a lingua xeral, tamén na literatura e na administración
(Varvaro 1995, 229-230).
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Aínda que o castelán, debido á comunicación coa Chancelería real, xa tiña
presencia en Galicia, esta acentuouse ó final das Guerras Irmandiñas (terceiro
cuarto do séc. XV) porque, tal como afirma Monteagudo (1999, 129), estas
"loitas enfranqueceron ata o extremo a sociedade galega e colocárona a mercé
dos poderes centralizadores da coroa castelá"2. O cadro que presentamos de
seguido, elaborado a partir dos datos fornecidos en Monteagudo (1985, 105107), ilustra convincentemente como estes feitos históricos incidiron no uso
escrito do galego e do castelán na época considerada:

En consecuencia, o galego, despois da época medieval, quedou reducido á
comunicación familiar e non recuperou con forza o uso escrito ata o final do
séc. XIX. Nese momento comeza tamén a perda de falantes de galego e o
aumento de castelán falantes en Galicia, que no momento actual chegou ata o
seu máximo nivel, cun 68,6% dos seus habitantes que usan o galego ou máis o
galego e cun 31,4% que empregan o castelán ou máis o castelán (Fernández /
Rodríguez, 1995).
Fóra de Europa atopamos numerosos exemplos nos que a minorización é
producto da conquista territorial e do posterior dominio político. Así aconteceu con tódalas linguas americanas que, debido á imposición dos idiomas
introducidos polos conquistadores –español, portugués e inglés, maioritariamente–, viron reducida a súa extensión, os seus falantes e os seus usos. Casos
semellantes son o dos maorís de Nova Celandia e o dos aborixes australianos,
que viviron o decaemento das súas linguas debido á colonización inglesa; ou o
dos bérberes, que padeceron a progresiva marxinalización da súa lingua despois da conquista árabe e, máis tarde, tamén sufriron a presión do francés.
Aínda que os movementos políticos ou colonizadores citados foron os principais causantes da minorización, os falantes das diferentes linguas tamén tive2. Entre os anos 1355 e 1385 xa a centralizaciòn dera un paso de xigante ó ser substituída a dinastía dos
Borgoña pola dos Trastámara, que pagaron apoios de nobres casteláns con concesións de terras en Galicia
(Monteagudo 1999, 128).
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ron unha gran responsabilidade neste proceso por non saberen ofrecer abonda
resistencia ás presións lingüística dominadoras.
A LOITA DAS LINGUAS MINORIZADAS POR EVITA-LA TOTAL MARXINALIDADE

A situación das linguas minorizadas na actualidade non é homoxénea:
fronte ás que posúen algún recoñecemento legal, están aquelas que non gozan
de ningún tipo de protección institucional; fronte ás que posúen prestixio
social sitúanse aquelas que pouco aprecio xeran nos seus falantes; fronte ás
que posúen un número de falantes en aumento ou sen variación, sitúanse as que,
partindo xa dun número de locutores pequeno, perden efectivos continuamente.
No estudio dos grupos lingüísticos minoritarios da Unión Europea coñecido como Euromosaic (1996, 89-101) distínguense cinco grupos lingüísticos en
función da súa presencia social, da súa vitalidade e das súas posibilidades de
supervivencia e de avance. Das linguas minorizadas que non son estatais, a que
se atopa en mellor situación é o catalán (4.065.000 f.)3, que obtivo as maiores
puntuacións nas variables analizadas (transmisión familiar, reproducción familiar, presencia na sociedade, prestixio social, presencia nos distintos contextos
institucionais, lexislación e presencia na educación). En relación con elas conclúese que, polo tamaño do grupo lingüístico e pola súa economía forte e integrada, posúe, con toda seguridade, "as condicións para a promoción do grupo
lingüístico" (Euromosaic 1996, 89).
O segundo grupo, tamén con moitas posibilidades de sobrevivir e avanzar,
comprende o galego (2.420.000 f.), o ladino (56.000 f.), o galés (508.000 f.) e
o vasco (544.000 f.), que gozan de certa protección xurídica, dinamismo social
e unha transmisión da lingua que permite asegura-la transmisión xeracional.
No terceiro grupo, no que se sitúan o gaélico (59.000 f.), o friulano (400.000
f.), o frisón (400.000 f.) e o irlandés (400.000 f.), a situación non é boa, pero
danse as condicións axeitadas, sempre que axuden os factores demográficos e
económicos, para que cambien de dirección as tendencias de reproducción. O
corso (125.000 f.), o bretón (180-250.000 f.) e o occitano (c. 2.200.000 f.)
carecen de apoio público para asegura-la reproducción, o que, unido á baixa
posición social da lingua e ó seu afastamento do mercado de traballo, parecen
presaxiar grandes dificultades de sobrevivencia. A falta dun estatuto xurídico,
dunha infraestructura oficial de apoio e a escasa difusión do uso na vida familiar e comunitaria agoiran unha desaparición non moi arredada para o córnico
(1.000 f.) e o sardo (1.300.000 f.).
3. A referencia e os datos de falantes refírense ó catalán de Cataluña. O mallorquín (428.000 f.) e o valenciano (1.909.000 f.) están na mesma situación có galego ou vasco (Euromosaic 1996, 91.)

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 136

Carme Hermida Gulías

O AVANCE GLOBALIZADOR E MINORIZADOR

Se a preglobalización ou a premundialización que se produciu nos séculos
anteriores a este provocaron a minorización de moitas linguas antes hexemónicas e a desaparición de moitas outras, ¿que aconterá a partir deste momento?
O primeiro que hai que constatar é que, de continua-la situación actual, o
número de linguas minorizadas vai aumentar.
A mundialización é a "interrelación cada vez maior entre as sociedades
humanas" (Traba 2001, 226), proceso no que se fai necesaria unha lingua internacional para as relacións exteriores, un lingua global (Calvet / Varela 2000,
58). Este papel xa é desenvolvido hoxe polo inglés. De continuaren así as cousas, é probable que a súa influencia, uso e prestixio aumenten ata o punto de
que, en moitos lugares, o inglés pase de ser lingua instrumental a lingua de instalación. Aí as linguas estatais terán que convivir co inglés, co que, de seguro,
entrarán en conflicto lingüístico. As linguas que parecen máis propicias para
este futuro son aquelas que posúen un número pequeno de falantes, por exemplo o islandés (300.000 f.), o estoniano (1,5 m.), o esloveno (2 m.), o letón (2,5
m.), o lituano (3,7 m.), o finés (5,1 m.), o danés (5,3 m.), o eslovaco (5,3 m.).
Maiores medios de defensa deben te-las linguas con máis peso demográfico,
como o alemán (90 m.), o francés (59 m.), o italiano (58 m.), o español (40
m.), o portugués (10 m.), pero estas tampouco están libres de perigo4.
Calvet / Varela (2000, 58-59) consideran que, como consecuencia da mundialización, un cidadán medio terá un equipamento lingüístico formado por
tres linguas (a internacional –o inglés–, a lingua do Estado e a súa lingua gregaria, que pode ser unha forma local da estatal ou unha lingua distinta). A lóxica globalizadora fai aventura-la desaparición da segunda destas tres linguas, a
do estado, porque a mundialización pode admiti-la presencia de microcomunidades lingüísticas, pero soporta mal a excepción cultural e as linguas intermedias que poden ser, localmente, tamén puntos de resistencia.
CONCLUSIÓN

Concordamos con Calvet / Varela (2000, 62) en que, fronte ó inglés dominante, son as linguas de nivel inmediatamente inferior a el, as linguas supracentrais como o francés, o español, o árabe, as que poderán estar ameazadas,
4. A presencia de numerosos anglicismos no castelán americano ou no portugués peninsular anuncia estes
perigos. Unha anécdota ilustrativa deste feito protagonizouna un escolar español que ó ser preguntado por
unha canle de televisión neste mes de setembro do 2001 polas súas palabras preferidas do castelán citou entre
elas “halloween”.
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ben que non na súa existencia, si, alomenos, no seu status. Neste contexto é
previsible, e comprensible, que os gobernos dos estados reaccionen poñendo
en marcha medidas que impidan a minorización das súas linguas ou a súa fagocitación5. O vieiro polo que, previsiblemente, os distintos estados transitarán é
o de deseñar unha política lingüística que blinde os seus idiomas. Este é un
pedimento que xa se formulou no Estado español, especialmente coincidindo
co II Congreso de la Lengua Española, no que moitos dos seus participantes se
manifestaron a prol da defensa deste activo cultural.
Verbo das linguas minorizadas pódese prever que continúen na mesma
situación na que se atopan na actualidade. Aquelas para as que neste momento o futuro parece non existir é posible que aceleren o seu decaemento, circunstancia á que tamén se verán empurradas as minorías que teñen como teito
o inglés (galés, gaélico, irlandés). A outras linguas nunha situación óptima para
asegura-la súa conservación e mesmo para consegui-la normalización dentro do
seu territorio, caso principalmente do catalán ou, en menor medida, do galego,
vailles resultar difícil que o avance continúe coa progresión actual. Máis ben é
previsible un retroceso no seu status.
A loita contra a minorización das linguas estatais vai repercutir necesariamente sobre as linguas minorizadas, rexionais neses estados. Se as linguas estatais se rearman para defenderse da previsible invasión do inglés e o fan a través de intervencións políticas que premien o seu uso e aumenten o seu prestixio, as linguas minoritarias van ser tamén víctimas desas políticas. Publicita-lo
valor do francés ou do castelán, o seu prestixio cultural e a súa validez como
lingua de comunicación non só vai servir para defendelos do inglés, senón
tamén para captar falantes do galego, do catalán, do vasco, do occitano, do bretón, do sardo... Este efecto negativo podería amortecerse se a política lingüística se deseña non só para defende-la lingua estatal, senón aqueloutras que,
aínda sendo minoritarias, constitúen tamén un patrimonio cultural do estado.
De por parte, el é certo que a presión do inglés sobre as linguas estatais vai
favorecer en certa medida as linguas minoritarias, porque diminuirá a que
exerce a lingua estatal. Se unha das razóns que xustifican a substitución da lingua rexional pola estatal é a utilización dun instrumento que asegura a comunicación cun número moito máis amplo de falantes, pódese prever que, ó
comprobar que a lingua do estado non abre tódalas portas, non proporciona
5. Exemplos de actuacións políticas concretas existen: xa pasaron algúns anos dende que o goberno francés
lexislou para evita-la excesiva presencia de anglicismos e para protexe-la música de expresión francesa.
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automaticamente un lugar privilexiado no mundo, se paralice o abandono da
lingua rexional e de facerse este sexa para adquiri-la lingua global, o inglés.
Todo o dito con anterioridade responde á situación que se vive neste
momento concreto. Calquera cambio que se produza nas coordenadas económicas ou nas relacións internacionais pode modifica-lo futuro das distintas linguas. Sexa como for, do que si estou segura é de que a supervivencia das identidades, culturas ou linguas dependerá do esforzo das sociedades, e dos seus
representantes políticos, por mante-las súas características identitarias. Así o di
o editorial de A Trabe de Ouro 47: "o futuro das linguas da Unión Europea
dependerá da sorte das comunidades que as falan. Soamente na medida en que
esas comunidades posúan capacidade para decidir sobre o seu futuro, este
escribirase nas súas linguas. Outramente, en poucas xeracións, estas serán restos do que un día foi a diversidade cultural, nacional e lingüística europea".
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Resumo
AS LINGUAS MINORIZADAS NO ESCENARIO
DA COMUNICACIÓN GLOBAL
Carme Hermida Gulías

Aínda que a globalización é un movemento actual, as linguas minoritarias deben a súa situación presente a anteriores movementos centralizadores. A propia evolución destas linguas non permite ser moi
optimistas verbo do seu mantemento no futuro. No contexto da actual mundialización, coa incontestable primacía do inglés e coa previsible minorización das linguas estatais, as actuais linguas rexionais parecen ter un futuro máis aberto debido ó alixeiramento da presión das linguas teito, aínda que este se pode
ver tronzado polo deseño dunha nova política lingüística estatal que pode influír nelas negativamente.
PALABRAS CLAVE

Mundialización, minorización, política lingüística, supervivencia, avance minorizador.
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MTV OU CANDO A MASAXE
É A MENSAXE
Xosé María Besteiro
Xornalista e Escritor

A CANLE QUE É PARA A TELEVISIÓN O MESMO QUE O CUBISMO PARA A PINTURA OU O SIMBOLISMO PARA A LITERATURA

Ata a aparición de MTV, a televisión limitárase fundamentalmente a ser un
recreador doutros medios (a prensa, a radio e o teatro), o retransmisor doutros
xéneros (o cine e os deportes). Se se mira ben, aínda hoxe en día, os informativos non deixan de ser unha versión con imaxes dos xornais, as telecomedias
unha prolongación do teatro, etc., pero coa chegada da televisión musical, que,
entre outras moitas cousas, fagocita, recicla e canibaliza o videoarte e o pop art,
xorde un xénero novo que algúns se atreveron a bautizar no seu día como arte
en movemento. Cando menos, no peor dos casos, está claro que MTV inaugurou unha illa cunha temperatura distinta dentro do arquipélago televisivo.
En calquera caso, o grande acerto destes televisionarios foi facer seu o procedemento táctico da xustaposición sen conexión entre McLuhan e a forma natural
da conversación, no canto de abondar nas secuelas do discurso escrito que ata
entón imprimira carácter ás televisións e ó modo lineal en que estas se organizaban, producían e programaban. A partir de entón, pódese afirmar que a televisión
xa non só actúa como mera transmisora e integradora doutras linguaxes, senón
que por fin atopa o seu propio, ou, alomenos, un dos posibles. En definitiva, ata
principios dos anos 80, a televisión fora filla da cultura escrita, pero a aparición
de MTV na paisaxe contemporánea supuxo non só a fin do paleolítico audiovisual, senón tamén un salto cualitativo na evolución do homo videns. Desde este
punto de vista, non resulta esaxerado dicir que MTV representa para a televisión
o mesmo que o cubismo para a pintura ou o simbolismo para a literatura.
Creo que era Umberto Eco quen dicía que o modo no que nós lemos a Platón
está determinado polo feito de que exista a serie Dallas, incluso para quen non a
ve nunca. Pois así tamén a maneira na que nós mirámo-la televisión está afectada
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polo feito de que exista MTV, incluso aínda que non a coñezamos. De feito, hai
unha especie de efecto/metástase que fai que a influencia de MTV chegue a nós
a través doutros medios que, como o cine, os anuncios publicitarios ou as autopromocións das televisións, se foron empapando do seu modo de facer.
Fáltanos perspectiva aínda para valorar convenientemente a influencia que
esta cadea musical tivo na educación do ollo das novas xeracións, pero xa
pasou o tempo suficiente para entender que ata que MTV puxo en marcha o
seu programa de centrifugado de imaxes o mundo ía a cámara lenta. Está claro
que despois de MTV a xeración web e todos eses screenagers que pasan o día
colgados das máquinas de videoxogos xa non miran coma nós. Recentemente,
anunciábase que a Nasa ía ter que varia-lo deseño dos seus avións de combate
despois de comprobar que a nova xeración de pilotos estadounidenses era
capaz de alcanzar simultaneamente máis funcións mentais que a anterior. Está
claro que a visión de MTV tivo moito que ver con este proceso. O uso das nintendo, as game boy, as play station e a dreamcast seguramente fixo o resto. O que
en calquera caso está fora de dúbida é que o cerebro non se adestra igual vendo
telenovelas que videoclips. Hai que remontarse á creación dos pórticos e as
vidreiras das catedrais e á aparición do cine para encontrar saltos cualitativos
de igual importancia na historia da mirada.
Porque a televisión, non o esquezamos, ten pouco máis de medio século. Se
miras polo espello retrovisor, dá a sensación de que ata que apareceu MTV o
mundo xiraba máis de vagar. Sostén Román Gubern que a conciencia da temporalidade, un concepto cunhas bases naturais que se fundamentan no chamado reloxo biolóxico (os latexos do corazón, o ritmo respiratorio, etc.), é un dos
piares fundamentais sobre os que se asenta a dimensión conceptual da cultura
contemporánea. Desde este punto de vista, MTV racha co tempo natural e,
lonxe da acata-la súa pulsión, o que fai é dinamitalo e inaugura-la era do marcapasos.
Con MTV, que é a metáfora máis conseguida do zapping e da aceleración
tecnolóxica –algo así como un intermitente que avisa dun cambio de medioesfera– pasamos do segundo á décima de segundo como unidade de percepción
mínima. Programas como Saturday Night Live ou algunhas series de debuxos
animados xa conseguiran pasar do lento camiñar ó trote, pero con MTV chegou ó galope. Ray Bradbury inicia as súas Crónicas Marcianas cunha cita de
dous nenos na que un lle anuncia ó outro que vén unha tormenta e o outro dille
que a tormenta son eles. Pois ben, algo así é MTV. Non cambie vostede de canle.
O zapping somos nós, parece se-la súa mensaxe. A partir de entón non é xa que
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a imaxe non minta, como dicía Walter Cronkite, ou deixe de mentir, senón que
dalgún xeito deixa de existir. Entre outras cousas porque o exceso de información fai que o visible deixe de selo e se converta directamente en invisible. Di
Jean Baudrillard que correr nos converte en invisibles. Da mesma maneira, contemplar imaxes que pola súa rapidez podemos sentir, pero non asimilar, tamén
nos converte a nós, non a elas, que para o caso tanto ten, en invisibles. E xa se
sabe que televisa-lo que non se pode ver ten algo de gratuíto. Ou sexa que ó
mellor consegue por fin MTV gracias ó duro adestramento ó que somete o noso
sentido da vista que vexámo-lo invisible. Agora si que por fin entendemos
aquel aforismo de MacLuhan segundo o cal a mensaxe é a masaxe. Se xa antes
de MTV o medio televisivo era acusado de prexudicar seriamente a capacidade
de abstracción do ser humano, agora pasamos directamente a unha televisión
que apela máis ó sentimento que á razón, ó pensamento lateral que ó lineal. A
aliñación total, como dirían os apocalípticos.
Así e todo, resultaría inxusto limita-la influencia de MTV a un fenómeno
froito da aceleración. Malia que é certo que a velocidade supón sempre un
punto de inflexión na historia dos medios de comunicación (véxase senón o
que o cabalo supuxo para o correo, as autoestradas para o transporte, o rock
para a música ou a ADSL para Internet), tamén é verdade que MTV rompeu con
medio século de costumismo televisivo para darlle paso á neotelevisión, pero
non só para pisar a fondo o acelerador de partículas catódicas. Non tería nada
de rebaixante, pero sería demasiado simplista velo desa maneira. O cubismo, ó
romper co sistema de perspectiva e pensar en amosar tódalas dimensións do
obxecto no mesmo plano, revoluciona o xeito de pintar. O mesmo fai o simbolismo na literatura co seu procedemento de xustaposición sen conexión. Pois
ben, cando MTV lle mete o turbo ó tubo catódico o que sucede é que a sintaxe
televisiva abandona a linguaxe barroca do zoom e as disolvencias en favor da
edición por corte e a montaxe non lineal. MTV non só acelera a montaxe, senón
que tamén abandona a posición estática da cámara para utilizala á man e poñela en movemento, ademais de revoluciona-lo grafismo ó utiliza-los fondos en
movemento gracias ó uso do chroma key, o mesmo que dun xeito máis convencional se utiliza para informar sobre o tempo. Ás veces dunha maneira gratuíta e outras con algunha intencionalidade narrativa, MTV racha coa imaxe
estática e os planos e os fondos fixos para dar paso á televisión de guerrillas.
Nisto lémbranos dalgunha maneira, e salvando tódalas distancias, o efecto que
o novo xornalismo produciu na prensa escrita.
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Pero ó acelera-la montaxe, MTV non só revoluciona o xeito de facer televisión, senón tamén o de mirala. Acábanse os tempos medios das sitcoms e os
informativos, que normalmente duran media hora (por non falar xa das películas ou dos magacíns) para darlle paso ós tres minutos que dura de media
unha canción e en consecuencia un videoclip. Aínda lembro o escándalo que
provocou Alaska cando declarou que o que máis lle gustaba da televisión eran
os anuncios. Houbo algúns que pensaron que máis ca unha confesión sincera,
tratábase dunha boutade para conseguir titulares, pero aquelas declaracións
eran a expresión dun sentimento que estaba na rúa e que MTV conseguiu levar
á pantalla. Porque os bos clips son como anuncios de tres minutos. Desde este
punto de vista, MTV é para o consumo televisivo o que o mesmo que o conto
para a novela. Segundo Italo Calvino, o novo milenio será leve, rápido, visible,
exacto, múltiple e compacto. O xeito de facer televisión de MTV cumpre case
todos estes requisitos.
Tamén destaca a aparición de MTV pola súa achega ó mundo da mercadotecnia. O mesmo feito de utilizar imaxes de arquivo da chegada do home á lúa
e substituír nelas a bandeira de Estados Unidos pola súa propia, era xa un
anuncio das súas intencións irreverentes e alternativas. Un pequeno paso para
as canles temáticas, pero un gran salto para o audiovisual. Ata entón, a televisión xeralista, con só tres grandes cadeas en Estados Unidos, consideraba que
publica-la marca era importante, pero coa aparición do cable e coa proliferación de canles concibidas para audiencias fraccionadas ("57 channels and
nothing on", como cantaría máis tarde Bruce Springsteen) crea-lo recordatorio
da marca resultaba imprescindible se un quería darse a coñecer e, sobre todo,
consegui-la fidelidade dos telespectadores.
Perrier, o home que comercializou e lle deu nome a unha das augas minerais máis famosas do mundo, dicía que a auga era gratis e que a súa empresa,
en realidade, só cobraba a marca e o envase. Algo parecido lle pasou a MTV: o
que para outros era recheo, ou sexa, a autopromoción, para eles acaba por selo seu principal sinal de identidade. Na medida en que o producto o pagaban
as compañías discográficas, que igual que sucedía con outras radiofórmulas
musicais son as que financian a maioría da súa programación, MTV limitábase
a investi-la maioría do seu presuposto no salario dos seus videojockeys e no
fomento da súa imaxe corporativa. O seu logo polivalente e multiusos é xa un
anuncio da súa personalidade clónica e camaleónica e tamén toda unha declaración de intencións que non só se nutre do travestismo, senón que invita a
practicalo. Ata entón, os logotipos das grandes corporacións, como o latín e o
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trigo de Ezra Pound, eran sagrados; ou sexa, intocables. De feito, estaban máis
preto da estatua que da imaxe en movemento. Non tocar. Perigo de morte. Coa
chegada de MTV, os logos son coma bonecas de Famosa: vístense e íspense as
veces que se precisa. O famoso caso da xenebra Smirnoff e as súas variacións
sobre a botella, así como os reloxos Swatch, os móbiles de carcasa recambiable
e ata os coches Smart, iso que ti cambias e deseñas ó teu antollo, son secuelas
da mesma e orixinal idea.
Pero as innovacións de MTV non teñen que ver só coa forma, senón tamén
co fondo. Programas como Buzz, Unplugged ou The Real World marcaron unha
época. De feito, o programa Gran hermano é directamente un híbrido de The Real
World e da película El show de Truman, por máis que se quixera vender coma
unha idea orixinal. The Real World ten unha especial importancia porque o que
fai é poñerlle un marco á realidade e convertela en espectáculo. Andy Warhol
prognosticou que no futuro todo o mundo sería famoso durante 15 minutos e o
que fai MTV é elixir a cidadáns anónimos e poñelos a convivir xuntos nun apartamento ata convertelos en estrelas mediáticas. The Real World altera os fundamentos da paisaxe televisiva ó demostrar que non son as estrelas as que fan
famoso o medio televisivo, senón que é o medio televisivo o que pode crear
estrelas da nada. Neste sentido, MTV preconiza xa o paso da televisión/fiestra,
que é a que serve para contempla-lo mundo, á televisión/espello, que é a que
nos permite vernos e que os demais tamén nos vexan.
En paralelo, os fabricantes de estrelas musicais vense obrigados a varia-las
súas estratexias, pois, na medida en que agora a música tamén se ve, non se
pode descoida-la imaxe.
Non só non se descoida, senón que algúns son mestres en empregala no seu
favor e crear modas, como é o caso de Madonna, ou o máis recente de Britney
Spears, por citarmos só dous fenómenos superestelares. A partir de entón está
claro. De antoloxía son tamén algúns clips de Michael Jackson, Peter Gabriel,
Prince e Jamiroquai. A influencia de MTV déixase notar igualmente nos concertos: a xira Zoo TV, de U2, que é un híbrido entre a videoinstalación e a estética MTV, supón a metáfora máis lograda da aldea global que prognosticou
McLuhan. MTV tivo tanto éxito que ata acabou por crea-la súa propia competencia: VH-1, e na actualidade prosegue lanzando canles temáticas en razón dos
targets comerciais.
Pero a influencia de MTV non se limita unicamente ó mundo musical e televisivo, senón que a cadea Viacom tamén exerceu unha clara influencia noutros
ámbitos; do mesmo xeito que o cubismo; sen ser, ata a data, o medio menos
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orixinal dende o punto de vista artístico –ou, mellor dito, e segundo el, nada
orixinal–. Na súa opinión, isto débese non só ó mellor ou peor uso que se fixo
do seu tremendo potencial comunicativo, senón a que funciona integrando
outras linguaxes, isto é, que a súa linguaxe consiste en transmitir tódalas restantes. Umberto Eco tamén opinaba nos 60 que a televisión non é un xénero
artístico, senón un medio que pode vehicular moitos xéneros distintos. É dicir,
que é un medio de medios. Pois ben, eu diría que a referida opinión é acertada, pero só ata a chegada de MTV. A partir de entón, a televisión non só deixa
de se-lo medio menos orixinal para se converter nun dos máis orixinais, senón
que, finalmente, o poderoso influxo da súa lúa acaba por servir como acicate e
espoleta do resto dos medios achegados, ou veciños mediáticos, e fainos máis
creativos.
Alguén escribiu que as crónicas parlamentarias de Wenceslao Fernández
Flórez eran a televisión dun tempo no que non había televisión. Pois ben, polo
visto, MTV é a neotelevisión dun tempo en que xa había televisión. En todo
caso, e parafraseando a Jardiel Poncela, MTV demostrou que na televisión estaba todo feito, pero case todo por refacer.

Resumo
MTV OU CANDO A MASAXE
É A MENSAXE
Xosé María Besteiro

Partindo do aforismo de MacLuhan segundo o cal a mensaxe é a masaxe, o artigo analiza a forma
e o fondo da canle musical americana MTV, creada nos anos 80. A MTV pode ser cualificada como un
xénero novo que racha co estatismo da televisión anterior, coas pegadas da escrita no medio, para inaugurar unha nova linguaxe, que acelera a montaxe, move a cámara, revoluciona o grafismo e altera os
tempos de programación. A influencia da MTV na televisión pode ser comparada co que supuxo o
cubismo para a pintura ou o simbolismo para a literatura. A MTV supón, ademais, o paso da televisión/fiestra á televisión/espello, que, en certa medida, lle dá a razón a Warhol cando anunciaba os 15
minutos de fama para cada cidadán.
PALABRAS CLAVE

MTV, televisión, novas linguaxes.
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DESEÑO DE IDENTIDADE CORPORATIVA
MULTIMEDIA. NA PROCURA DO
COMUNICADOR GLOBAL

Antonio Sanjuán
Universidade da Coruña

Se a primeira vez que viu ese anuncio soubo de seguido de que marca se trataba, antes mesmo de que aparecese ningún signo, digamos "evidente", que o
identificase, pode que se dese unha destas dúas circunstancias: que vostede é
un "adiviño" moi intuitivo ou, o que é máis probable, que a empresa anunciante lograse deseñar unha identidade de marca audiovisual e incluso multimedia que vostede, consciente ou inconscientemente, xa recoñece. Tal vez se
basease na atmosfera, na iluminación, no movemento das imaxes, nos primeiros compases da música, na voz do locutor, na cara do modelo, na tipografía da
primeira palabra, nos fondos, en calquera cousa, ou, con maior probabilidade,
na combinación de varias. Os exemplos son moi numerosos: Danone mantivo
durante anos unha luz e unha fotografía moi características; algo semellante
sucede con Nivea; El Corte Inglés deu a súa identidade multimedia a toda a súa
publicidade audiovisual; Pans & Company, Cocacola, Benetton... son moitas as
marcas que o lograron, sen que, necesariamente, isto coincida con elevados
orzamentos, senón coa claridade de conceptos e maila coherencia da que se fai
gala, ó longo do tempo, na definición dun estilo determinado, duns atributos
que configuran a imaxe pública dunha organización ou dun servicio.
¿Que clase de profesional foi o que deseñou esa imaxe? Moi poucas persoas son coñecedoras especializadas de tódolos aspectos que se están a englobar
no concepto de comunicación multimedia, aínda que, en realidade, habería
que dicir de comunicación a secas, porque o de multimedia é un pleonasmo
perigoso que asocia a expresión, case en exclusiva, coa animación por ordenador. O caso é que hai especialistas en publicidade, en información, en documentación1, en formación ou entretemento, en textos, vídeo, luz, son, música,
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letras, movementos de cámara, en baile, fotografía, infografía, incluso en infonomía2 "branding", en imaxe corporativa, en campañas, en medios, en fins e ata
en principios..., pero moi poucos saben de todo á vez, poucos son os profesionais multimedia que utilizan a comunicación, e dentro dela a información,
como un todo global.
As especializacións parciais loitan para conseguir un oco como oficios. Nisto
da comunicación vimos formando xornalistas de prensa escrita, de radio, de
televisión; temos formado realizadores, técnicos de son, maquilladores, productores, guionistas, deseñadores, fotógrafos, cámaras... Oficios diferentes, instrumentistas diferentes dunha orquestra sinfónica que é a comunicación. Agora
fallan os directores de orquestra, ou, cando menos, a súa mínima normalización formal e académica. Directores que manexan a batuta sabendo o que lle
poden pedir ó solista e ó conxunto, ó vento, á corda, á percusión, ó clavicordio ou á harmónica, á gaita e ás castañolas, á sala do concerto, ós focos, ó público e ata ó organizador. O comunicador multimedia.
O concepto multimedia non sempre foi tan claro como hoxe poida semellar.
Non hai moitos anos, neste país, cada vez que xurdía a palabra referíase ós grupos multimedios, que conxugaban prensa, radio e televisión. Máis tarde chegou a idea de interactividade da man dos contidos dixitais con son, vídeo,
texto, hipertexto e imaxe impresos en soportes distribuíbles fisicamente (disquetes, CD-rom, DVD, etc.) ou a través das redes. No mesmo senso, falábase
dos artistas multimedia como sinónimo de multidisciplinar; e cando a expresión era "comunicador multimedia" podía entenderse como un presentador
estrela que traballara en moitos medios ou incluso sinxelamente en programas
de diferentes estilos. Aquí empregarase a palabra multimedia como a máis
ampla totalidade de medios, contidos e códigos empregables para comunicar.
Aínda que, como en todo na vida, sobresairá quen conte, entre outras características, coa sensibilidade axeitada innata, a mentalidade multimedia pódese
e débese aprender e ensinar. Para isto é necesario, primeiro, que exista o coñecemento da necesidade (que a necesidade existe é evidente); despois, que xurda
1. A xestión de información vénse admitindo como un novo xeito de comunicar. Ver Franquet, R. (2000:83):
"En este contexto de cambio tecnológico, la sociedad necesita, con la multiplicación de fuentes de información, gestores de información, moderadores de procesos comunicativos, etc. Personas con habilidades suficientes para facilitar el flujo de información entre los distintos actores sociales y con capacidad para aprovechar al máximo las herramientas digitales disponibles. Es en este sentido en el que podemos hablar de comunicadores en vez del término restrictivo de periodistas". Para máis información sobre o concepto ver Rugge
(1997) e Sanjuán (2000:352).
2. <www.infonomia.com>
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a vontade de adapta-los programas universitarios de comunicación á complexa
realidade multimedia sen que se vexan atacados, agredidos ou "invadidos" os
licenciados en xornalismo, publicidade e comunicación audiovisual; que os
profesionais de cada un dos eidos tradicionais se aproximen no teórico e mais
no práctico esquecendo esas barreiras absurdas que se erguen apoiadas no
dominio do oficio mediático; e que o mundo económico en xeral e o académico que o rodea en particular (carreiras como Económicas, Empresariais,
Mercadotecnia, MBA, formación de directivos, etc) valore no seu xusto termo a
importancia da comunicación e os seus recursos.
O problema da comunicación é sinxelo de formular: transmitirlle unha
mensaxe ó receptor. O comunicador debe saber como emitilo, a través de que
medio e a que receptor. E aí remata a sinxeleza.
Como se resume na táboa, ata o de agora víñase aceptando como útil unha

clasificación dos comunicadores en función dos medios: formábanse xornalistas para xornais, para radio e para televisión, e dende hai pouco para a rede;
outra clasificación elaborábase en función do código da mensaxe e do emisor:
informativo, formativo, publicitario, de entretemento e artístico; e unha terceira clasificación funcional distinguía entre os profesionais de soporte, os de producción (no sentido máis limitado do termo) e os de contido. Deste xeito, as
nubes comezaron a tapa-lo ceo, os especialistas (con frecuencia, non demasiado especializados) non lle deixaban sitio ó comunicador global. Sen embargo,
aínda que ninguén está preparado para selo todo, alguén debe estalo para decidir sobre a globalidade da cuestión co suficiente coñecemento e a axeitada sensibilidade de tódolos medios. ¿Unha quimera?, ¿estamos a pedir que existan,
máis aínda, pretendemos formar unha especie de Leonardos da Vinci?, ¿profesionais que saiban escribir, deseñar, iluminar, gravar, filmar...? Si, alomenos que
saiban abondo para poder, por unha parte, dirixi-lo equipo de especialistas e,
por outra, identifica-las necesidades comunicativas do seu cliente.
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PERO, ¿QUEN É O CLIENTE?

Hai moitos tipos de clientes na comunicación: un cliente é o anunciante,
un cliente é a propia audiencia, un cliente é un político, unha institución,
unha causa, unha idea... O cliente é quen paga, aínda que non sexa necesariamente diñeiro. O cliente é quen quere comunicar algo, aínda que ás veces
non o saiba, e tamén quen só quere ser receptor ou emisor, dando algo a cambio. E o cliente manda.
Aínda que pode chegar a parecelo, non existen clientes de medios, senón de
fins. O anunciante non é un cliente de televisión, de valos ou de prensa. Nin
sequera a audiencia (o cliente-receptor) é un cliente de xornalismo ou de espectáculo. O cliente só necesita saber para qué comunicar, o resto é prescindible,
ou, mellor dito, o resto débese poder pedir a un profesional, porque non é
necesariamente asunto seu nin o qué, nin o cándo, nin, moito menos, cómo nin
ónde. E iso serve tanto no xeral, coma no máis concreto. No xeral, porque o
comunicador debe aconsellalo á hora de defini-la estratexia de comunicación,
de escolle-lo medio e o código, a intensidade ou a oportunidade. No concreto,
porque ese mesmo profesional debe poñer cada unha das técnicas máis especializadas ó servicio da transmisión eficaz da mensaxe. Debe ser coñecedor,
polo tanto, das posibilidades de comunicación que ofrece o universo multimedia, no tecnolóxico, no persoal, no creativo e no que ofrece o mercado.
O EXEMPLO DA IMAXE CORPORATIVA

Faise aquí esta argumentación aplicándolle á comunicación unha evidente
lóxica empresarial e, intencionadamente, non se entrará nin en formulacións de
función social nin en perspectivas deontolóxicas que non son comúns a tódolos profesionais da comunicación. Unha vez precisado isto, a necesidade de
comunicadores globais é unha evidencia nas relacións mercantís.
Busquemos, por exemplo, unha mensaxe sinxela. Algo tan elemental como
dicir que existo e cómo son, qué estou a facer e por qué lle interesa sabelo ó
receptor. Estou falando da imaxe pública, da identidade corporativa dunha
organización, da imaxe de marca dun producto e a súa correspondente campaña mediática. Unha mensaxe que pode recorrer a tódolos códigos posibles: xornalísticos, publicitarios, de relacións públicas ou artísticos; e, evidentemente, a
tódolos medios e soportes.
A experiencia amosa demasiados emisores que pretenden construír unha
imaxe pública a moi curto prazo. No denominado "lanzamento" de imaxe de
marca adóitase caer na impaciencia esquecendo que o efecto positivo aquilátase
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no tempo e obedece a unha política de permanencia en función dos obxectivos
(o para qué comunicar) que establecesen propietarios da marca. Sucede tamén
qué en cuestións de imaxe corporativa pécase en demasiadas ocasións de pomposidade, pois todo o mundo quere crear unha imaxe "importante", de "grande
empresa", o cal é como non dicir nada, ou ben pouco, na maioría das veces.
Outra característica frecuente das compañías que tan só de cando en vez
optan por elaborar unha campaña de imaxe é que fixan, nas súas planificacións,
orzamentos escasos, de tal xeito que elixen os soportes polo simple criterio de
custo (soportes xeralmente impresos, en principio máis accesibles e doados de
controlar), e esquécense dos medios audiovisuais, que teñen unha capacidade
de penetración altamente demostrada. Se nin sequera manteñen unha coherencia comunicativa impresa, se non conciben (como prexuízo) máis que os
medios impresos, é moi difícil convencelos de que a súa imaxe corporativa estase a filtrar por tódolos poros posibles e que require esa formulación global e
multimedia.
Esquécese tamén que na imaxe pública existen os públicos externos e internos. Hoxe xa non se trata, como antano, de xustificar esa concepción do mundo,
da organización da sociedade e da vida das persoas que define o beneficio económico como norte ético: agora dáse por suposto tal horizonte moral, e do que
se trata é de construír unha cultura de empresa que impulse novas mentalidades nos asalariados, que faga posible a súa identificación afectiva e mais efectiva
coa organización na que desempeñan a súa tarefa. De aí a relevancia que adquiriron os sistemas de comunicación na xestión dos conflictos sociais e a énfase
dos últimos anos na creación dunha identidade corporativa nas empresas.
Estas e outras cuestións amosan que a conciencia da necesidade de comunicación estendeuse, pero non a da necesidade de que esa comunicación sexa
global e coordinada. O resultado é que as identidades corporativas ou de marca
deséñanse en múltiples frontes comunicativas, esquecendo que todas elas, ata
nos detalles que poderían parecer máis técnicos e nimios, conforman en realidade unha soa. Isto non quere dicir que o problema se solucione só con cartos,
grandes campañas de publicidade e manuais de identidade corporativa máis ou
menos rigorosos. Esa é unha visión parcial que tamén se debe superar.
TELEFONÍA, TELEVISIÓN E CERVEXA

Temos un magnífico exemplo na actualidade coas impresionantes campañas
publicitarias dos operadores de telefonía. Pois ben, pódeselle aplicar, ó candente mundo das telecomunicacións, a idea de polución de Andrea Semprini
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(ou de infopolución, en terminoloxía de José María Desantes), para quen o
"aumento da complexidade social inherente á natureza mesma das sociedades
postindustriais, a multiplicación de emisores e de discursos emitidos, a dinámica da sobreaposta para ser escoitados e a obriga de falar para non desaparecer da escena comunicativa trae como consecuencia unha concentración caótica de discursos que se tornan inintelixibles e caen no baleiro ou entran en conflicto con outros discursos".
Dito doutro xeito, vemos, na práctica, como a profusión de imaxes de marcas de telefonía móbil, fixa ou cable, (tamén no caso da televisión dixital e a
televisión por satélite) e a multiplicidade de mensaxes comparativas ofrécenlle ó receptor unha amalgama de difícil comprensión ante a cal opta por seguir
co que ten e agardar a contar con claves que lle permitan discerni-la oferta que
máis lle interesa. O certo é que entre tanto exceso de "marquismo" e malgasto publicitario ¿cantas personalidades públicas poderiamos definir con claridade neste mundo da telefonía? O hipersector multimedia, que é o das telecomunicacións, está a sufrir, paradoxalmente, serias carencias na súa identidade multimedia.
Sen dúbida, un bo exemplo de identidade corporativa multimedia é o das
televisións, aínda que máis exacto sería, polo de agora, falar de identidade
audiovisual. As canles de televisión lograron conforma-la súa personalidade
pública con éxito dabondo gracias, entre outras cousas, a que o medio é a
mensaxe, pero tamén gracias á conxunción multidisciplinar dos equipos profesionais que conflúen nunha emisora de televisión. En efecto, dentro do
medio audiovisual é onde se atopan todos eses oficios, antes mencionados, da
comunicación. Hoxe sabemos que a televisión pode adoptar códigos radiofónicos e ata de prensa escrita, e cinematográfica, teatral, fotográfica..., e mais
está a entrar de cheo na interactividade. Actualmente, outros soportes dixitais, como internet ou os CD-rom, ofrecen novas posibilidades nese eido,
pero a televisión, ou mellor dito, esa nova televisión intelixente, ou ordenador parvo, que parece se-lo futuro do principal aparato das nosas salas de
estar, xa é, de seu, un soporte que permite a definición dunha identidade
pública multimedia.
As propias empresas emisoras de televisión son o mellor exemplo. A súa
identidade audiovisual imprégnao case todo, desde a tradicional "mosca" (anagrama que identifica, nunha esquina da pantalla, a canle que estamos a sintonizar), ata a estética das súas cortinas, pasando pola presentación dos seus programas, a continuidade, os avances de programación, a iluminación dos seus
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informativos, a estética das súas escenografías... Canal+, Tele 5, Antena 3, TVE
1, La 2, TVG e o resto de canles autonómicas, plataformas dixitais, etc.. posúen manuais de estilo perfectamente estudiados, aínda que algúns non tanto,
pero en tódolos casos a definición da súa imaxe corporativa é totalmente global, audiovisual, multimedia..., só erran de cando en vez na súa imaxe cando
realizan incursións promocionais noutros medios, impresos ou radiofónicos,
con contradiccións formais, en ocasións lamentables, pero cada vez fano mellor.
Vexamos un caso ben diferente: a cervexa. Esta antiga bebida é un producto moi estudiado polos teóricos da comunicación, entre outros motivos pouco
serios porque a súa forza publicitaria levouna a estar de permanente actualidade na evolución dos seus modos comunicativos. No mercado español, as cervexas son un magnífico exemplo de esforzo en creación de imaxe, sobre todo
coas curiosas campañas de presencia, en medios audiovisuais, de marcas de
cervexa como Cruzcampo (dedas falantes que "fan a onda"), Estrella (con todo
tipo de cancións), San Miguel (co bar "Paradiso" ou co camión que chega cargado de cervexas e a partir de aí é cando se anima a festa) ou Estrella Galicia
(coa súa festa "jolgorrio"). Sen chegar ningunha ó nivel da impresionante campaña "Wazzzup" de Budweiser, o certo é que todas elas acaban de dar un encomiable xiro cara á modernidade. As cervexas son moi semellantes, pero a súa
imaxe cervexeira é totalmente identificable fronte a outros productos alternativos. Entre marcas, as identidades diferenciadoras son máis escasas. Así, sábese,
case de inmediato, que estamos ante un anuncio de cervexa, pero outra cousa
é que a imaxe de marca se fixe na mente do consumidor. Eric Clark en La publicidad y su poder recolle a afirmación dun director de mercadotecnia que facía
publicidade de catro marcas distintas de cervexa: "As numerosas marcas de cervexa que compiten no mercado son virtualmente idénticas en termos de sabor,
cor e porcentaxe alcohólica; e despois de beber dúas ou tres nin sequera un
experto podería distinguilas" por iso, indica Clark (1999:22), o consumidor
está literalmente bebendo a publicidade, e a publicidade é a marca (p. 22). Eu
iría máis alá: a marca é a publicidade.
A imaxe, nestes casos, debe permanecer sempre nos sentidos auditivos e
visuais do consumidor, máis, se se quere, que o producto. Os anuncios de cervexas convertéronse en anuncios atractivos, aínda que non correspondan a
productos que contan cunhas características distintas ou especiais con respecto ós outros.
Nun mercado fortemente competitivo e con multitude de soportes ós que
recorrer para traslada-la imaxe corporativa, o que está a primar é a extrema
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fidelidade do cliente ante a crecente volatilidade dos productos dos que se fai
publicidade. Non se buscan só clientes satisfeitos, nin tan sequera clientes fregueses felices. Estanse a buscar clientes soldados: os defensores de marca. Pero
antes búscanse profesionais que saiban atopalos3.
MULTIMEDIA E MULTIMEDIOS

En realidade, multimedia e multimedios é o mesmo, ¿ou non? Véñense distinguindo por algo tan sutil como que a multimedia integra tódolos medios nun
só mentres que unha iniciativa multimedios distribúese en cada un dos medios
adoptando os seus códigos correspondentes. Pero cando falamos de identidade
multimedia non podemos deixar de lado a coherencia multimedios. Unha boa
identidade multimedia debe poder ser recoñecible en calquera medio tradicional, o que non significa que se esqueza a adaptación a cada medio. Así, non é
o mesmo escribir para radio que para prensa, pero o escrito debe ser coherente, na forma e no contido, coa identidade multimedia.
Do mesmo xeito, hai que ter en conta esa coherencia no intre de emprender
accións comunicativas noutras áreas, máis aínda, á hora de decidir qué outras
accións comunicativas emprender, e cómo. Atopamos frecuentes casos de oportunidades perdidas en accións de patrocinio, onde nin o patrocinado nin a técnica de presencia comunicativa se corresponden coa identidade multimedia
dunha organización ou dunha marca. A imaxe corporativa desvíase intencionadamente, en ocasións, do producto que se vende. É o caso do BBVA e a súa
campaña de "Axuda ás catedrais". Non está mal, aínda que un mellor aproveitamento da imaxe de marca e de producto é a de Audi Quattro (tracción ás
catro rodas) cando patrocina unhas probas de esquí; ou cando Larios, bebida e
snacks, patrocina un campionato de xadrez... E podemos volver á cervexa
(Clark 1988:362): "Os cervexeiros apoian en boa medida a súa publicidade con
outras técnicas de mercadotecnia orientadas ós mozos patrocinando competicións deportivas, concertos de rock e festas".
Telefonía, televisión, bebidas, automóbiles, os exemplos están por tódalas
partes. Sábese que os productos e servicios se parecen, que a calidade se
supón, que a distribución e o prezo se copian. A única diferencia está na orixinalidade da imaxe global dunha oferta. ¿E, quen sabe diso?, ¿quen sabe fabricala e transmitila?
3. "Se perfila la necesidad de nuevos profesionales próximos a lo que tradicionalmente han sido los campos
de la comunicación audiovisual y de Bellas Artes. Se aprecia que en estos campos hay una cierta preferencia
por los profesionales con formación humanística, ya que los conocimientos en el lenguaje de desarrollo o en
herramientas de diseño para multimedia no requieren una formación previa a la contratación" COM XXI
(1996:171).
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O PROFESIONAL MULTIMEDIA

En realidade ese comunicador profesional multimedia existe no mercado
laboral, pero só como oficio, porque non hai nin título habilitador nin, lamentablemente, formación específica para que este labor poida ser considerado
como unha profesión; pero na práctica aí está. Ás veces, baixo o rótulo de director creativo; outras, en forma de realizador; outras, como productor; outras, de
xornalista e outras, como director de campaña. Son persoas que pola súa experiencia (case sempre tras numerosos cambios de emprego) foron reunindo os
coñecementos necesarios en xornalismo e publicidade, en medios audiovisuais
(incluída a radio), impresos e electrónicos, en deseño, mercadotecnia e comunicación empresarial. E todo iso a pesar de que o tronco común que une estas
materias inseparables podouse unha e outra vez por múltiples intereses máis
ben inconfesables (intereses empresariais concretos) aínda que sempre camuflados no argumento da especialización.
De seguir esta tendencia, a hiperespecialización debe levar cara a unha constante adaptación das titulacións actuais. O xornalismo ten contido dabondo
como para ser, por simple razón de código informativo, unha profesión xenérica con numerosas especializacións por medios impresos, audiovisuais e "electrónicos". A comunicación audiovisual estase a impartir, na meirande parte dos países anglosaxóns, dentro das escolas de artes e ciencias, con especializacións en
cine, televisión, e incluso ¡teatro! A publicidade, onde os fins acostuman ser sempre máis claros, non repara, ó respecto, en limitacións de ningún tipo e, cando
se crea un novo centro, non ten rubor ningún en "apropiarse", no seu programa
docente, de materias tradicionalmente alleas ó estricto eido publicitario. É o
esforzo por adaptarse a unha realidade que, cousas da vida, estaba bastante ben
recollida nas denominacións xerais da licenciatura en Ciencias da Información
(no seu máis amplo sentido) ou en Ciencias da Comunicación Social.
O caso é que mentres non se recupere o orixinario concepto global, xa sexa
nunha titulación específica á parte ou afondando nos diferentes programas
especializados da actualidade (como se está a facer coa iniciativa de profesores
con materias de libre configuración), confiarase máis no instinto de cada profesional que na súa formación, ou, se se prefire, máis no autodidactismo que na
ensinanza academicamente regrada.
Os deseñadores de campañas, especialmente aqueles máis expertos nos sectores de
creatividade e producción, confían naturalmente na súa experiencia e mais nas súas
visións persoais, pero a miúdo non teñen en conta a teoría académica por considerala
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demasiado abstracta ou imposible de aplicar. Aínda que exista algo de verdade nesta
percepción, deberiamos lembra-la frase de Lewin de que non hai nada máis práctico
que a boa teoría, xa que cando comprendémo-los principios xerais subxacentes á
comunicación, persuasión e cambio social, e as relacións entre os compoñentes dunha
campaña, só entón somos capaces de deseñar e valorar eficazmente esa campaña. Isto
é especialmente certo precisamente polas mesmas razóns que esgrimen os profesionais
cando a cotío critican as ciencias sociais: a realidade é demasiado complexa para a percepción dun só individuo, en particular cando se fundamenta unicamente na experiencia gañada nalgunhas campañas, para identificar qué é o que realmente causa o qué,
e qué é efectivo e qué non o é.

(Rice e Atkin, 1996:491)
No mundo da comunicación audiovisual asistimos constantemente ás loitas
patrimonialistas arredor da autoría intelectual dunha determinada obra. Que se
o verdadeiro autor é o director, que se o productor, que nada sería posible sen
o director de fotografía ou o guión… Estériles discusións4 que só acoutan os
eidos de competencia: a información, para os periodistas; os documentais, para
os realizadores; os anuncios, para creativos... ¿E a imaxe global, a comunicación multimedia?, ¿para os autodidactas? É indiscutible que a experiencia persoal enriquecida pola formación sistematizada supera o autodidactismo, salvo
casos tan extraordinarios que só se poden cualificar de xeniais. A única dificultade reside no convencemento absurdo de que estes coñecementos só se poden
aprender e non ensinar, que se poden adquirir de maneira desordenada e non
de xeito sistematizado, que só son oficio e non forman parte das Ciencias da
Comunicación.

4. "En el seno de los sistemas multimedia no existe obra hasta que se materializa la apropiación por el consumo... cada explorador introduce su cuota de autoría, dotando al documento multimedia de un alto índice
de variabilidad... El resultado de cada exploración da potencialmente un documento diferente y ello en
mayor medida cuanto más sofisticada sea la dimensión multimedia del producto" (Prado, 2000: 38).
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Resumo
DESEÑO DE IDENTIDADE CORPORATIVA
MULTIMEDIA. NA PROCURA DO
COMUNICADOR GLOBAL
Antonio Sanjuán

Coa chegada dos novos soportes existen novos conceptos comunicativos que é necesario asumir e
entender para falar da identidade corporativa. Cada vez máis, é necesario un equipo interdisciplinar á
hora de proxectar unha campaña, pero moi poucos teñen un coñecemento global e moi poucos son os
profesionais multimedia.
Son varias as experiencias comerciais con máis ou menos éxito que apostan por unha campaña de
publicidade corporativa multimedia e que definen certos modelos de estratexias publicitarias.
PALABRAS CLAVE

Comunicación corporativa, multimedia, publicidade.
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UNHA LECTURA HISTÓRICA DE
FARO DE VIGO DESDE
A ACTUALIDADE
Manuel Veiga
Xornalista

O escaso número de estudios históricos existentes ata agora sobre o xornal
Faro de Vigo non deixa de chama-la atención, sobre todo se pensamos que
outros diarios, como La Voz de Galicia ou La Región, xa mereceron análises de
certa envergadura que nos permiten coñecer con relativa exactitude a traxectoria de cada unha destas cabeceiras. A exigüidade das investigacións de perspectiva sobre o xornal vigués, máis alá da coñecida obra de Altabella e Leal
Insua1, resulta máis sorprendente dado que se trata do segundo periódico en
importancia de Galicia, o mesmo hoxe en día que hai un século. Parece innecesario lembrar que estamos falando, ademais, da cabeceira decana da prensa
de todo o Estado español –Faro nace en 1853– aínda que non se trate do xornal máis antigo, como diario, pois neste sentido é superado, entre outros, por
El Correo Gallego. O Faro comezou a publicarse bisemanalmente e ata 1879 non
iniciou a súa aparición diaria ante os lectores.
Entre 1910 e 1920, o Faro tiraba de 12 a 15 mil exemplares2, situándose con
La Voz de Galicia entre os dous xornais máis vendidos do país. Aínda que estas
cifras deban ser tomadas, como tódalas que se refiren a tiradas e vendas, coa
debida prevención, non cabe dúbida de que constitúen un referente de importancia. A verdadeira implantación do Faro data precisamente deste período,
unha época que coincide non casualmente coa fase de máis rápido crecemento
da cidade onde se edita3. Por outra parte, se xulgamos pola súa nómina de axentes publicitarios4, podemos deducir que a implantación do diario esténdese á
1. José Altabella e Francisco Leal: Faro de vigo y su proyección histórica. Editorial Nacional. 1965
2. Datos obtidos segundo as referencias do timbre de franqueo concertado e as declaracións dos seus responsables. Jesús Palomares Ibáñez. “As estadísticas da prensa periódica e a prensa de galicia”. Grial. Anexo
1. Historia. 1982, pp. 47-48.
3. Vigo vive o auxe da industria conserveira e a expansión do negocio migratorio. En 1910 a cidade chega
ós 42 mil habitantes.
4. Ver aviso na portada de que os que queiran anunciarse poden dirixirse ós individuos que se sinalan en
Pontevedra, Ourense, A Guarda, Tui e Vilagarcía. Faro de Vigo. 8-IV-1902.
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provincia de Pontevedra e, en parte, á de Ourense, con base principal –igual
que hoxe en día– na Cidade Olívica.
Un texto rememorativo e autolaudatorio de 1963 infórmanos de cal era,
segundo o propio periódico, o público do Faro nos seus primeiros tempos,
ademais de ofrecernos un exemplo da súa visión da sociedade:
A tal extremo llegaba la popularidad de Faro de Vigo que a cualquiera de los periódicos que iban viendo la luz en la región, las rústicas gentes del interior les llamaban
'Faro'. Las lecheras, las vendedoras de productos del campo, los feriantes, etc., que de
las aldeas remotas se desplazaban a las villitas y que, generalmente, en aquellos tiempos solían ser analfabetos, llevaban el encargo de sus convecinos 'letrados' -el cura, el
farmaceutico, el médico, el 'escolante',...- de comprarle el 'Faro', y eran engañados por
los influenciados vendedores que, a cambio de los cinco o seis céntimos, les entregaban otros diarios. Claro está que no siempre tenían éxito, puesto que muchos de aquellos analfabetos 'mandaderos' o 'mandaderas' conocían las características de Faro de
Vigo, tenían en sus retinas el tipo de letra de la cabecera y rechazaban de plano el ejemplar que pretendían colocarles5.

Foi esta relevancia do medio, así como a paradoxal escaseza de estudios
referentes a el, a que me induciu a tomalo como obxecto de investigación para
unha análise de contidos no período 1898-19236; as conclusións resultan, na
miña opinión, perfectamente representativas do ideario dominante na Galicia
daquel tempo.
IDEARIO E INTERESES

Nunha época na que sobranceaban as cabeceiras que tiñan como motivación para existir adoutrina-los seus lectores nunhas determinadas ideas ou
mesmo no programa dun partido ou dunha facción política, nun século –falamos do XIX– e mesmo nun período que abrangue toda a Restauración no que
a carreira de xornalista ou o posto de director dun periódico constituía un excelente trampolín para da-lo salto á política, ou, ás avesas, o posto de xornalista
era o clásico lugar de acubillo mentres o sistema de alternancia non volvía dalo poder ó propio partido, neste período, por tanto, no que prensa e política
camiñan explicitamente da man, Faro nace e consolídase como xornal de clara
vocación industrial e comercial.
5. Editorial asinado coas iniciais L. S. Boletín mensual de Faro de Vigo S. A., n.º 7, novembro de 1963.
6. Tese de doutoramento. UNED. 2001.
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Entre tantas cabeceiras que nacen e esmorecen de seguida, a familia De
Lema, dona do periódico, esfórzase desde os inicios en garanti-la rendibilidade
do negocio. Non por azar Ángel de Lema y Marina, quen primeiro se fai cargo
del, era "un modesto impresor"7, e non un avogado, un escritor-xornalista ou
un político. Faro nace cun rótulo, debaixo da súa cabeceira, no que se pode ler:
"periódico mercantil, agrícola e industrial". Este subtítulo será modificado en
numerosas ocasións, sobre todo durante os primeiros anos (mesmo chega a
denominarse durante un tempo: "periódico no político y órgano de La Tutelar,
Compañía Española de Seguros Mutuos sobre la Vida"), pero sempre poñendo
de manifesto a prioridade comercial, conforme a máxima dunha parte da prensa da España finisecular, enunciada por Timoteo Álvarez, de que "o xornal ideal
é aquel no cal nin unha soa liña é de balde".
En efecto, a superficie de Faro cuberta pola publicidade non baixa nunca do
40%, chegou en ocasións ó 60%. Das catro páxinas que edita, a última estará
sempre reservada ás liñas de navegación –a meirande parte estranxeiras– que
transportan os emigrantes a América. Ademais, o periódico aparece cheo de
pequenos anuncios, encubertos baixo a fasquía de gacetiñas breves. Tamén aparecen nas súas páxinas o que, en linguaxe actual, chamariamos "publi-reportaxes", sobre todo para anunciar, baixo aparencia informativa, as prestacións dalgún barco que acaba de arribar a porto ou tamén as novidades dun novo almacén comercial que se acaba de instalar.
Este interese económico propio, pero tamén dunha parte da emerxente burguesía local (consignatarios, prestamistas, etc.), leva o periódico a exercer unha
liña informativa reivindicativa en certas materias: a ampliación do porto, o establecemento de novas liñas marítimas, a mellora dos servicios de cable... Pero a
súa máxima estilística será a de non alporiza-los ánimos. O propio Ángel de
Lema exponllo con toda claridade a un colaborador, cando lle recomenda que
escriba: "sin meterse con nadie. De esa manera se evitan polémicas infructuosas, y se consigue cuanto se quiere"8.
O ton xeral do periódico será sobrio, comedido, como corresponde a un
xornal comercial, e tamén dado ás frases feitas (proverbial hospitalidad, frutos
7. Xosé Francisco Armesto Faginas: Faro de Vigo, el sueño hecho realidad de José Carvajal y Pereira. Faro de
Vigo. Especial 135 aniversario. 3-XI-1998, pp. 3-5. Carvajal foi o fundador de Faro e o primeiro director do
periódico. Era dono dunha consignataria e ata 1861, oito anos despois da fundación, non deixou totalmente o xornal en mans do tipógrafo Ángel de Lema.
8. Artigo de Hipólito León co gallo do primeiro aniversario da morte de Ángel de Lema, no que lembra os
seus inicios como colaborador do periódico. Faro de Vigo. 9-IV-1885.
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arrancados del mar en lucha heróica ou estado interesante). O seu non excesivo
doutrinarismo político permítelle sortea-la retórica doutros xornais, pero non
por iso queda libre da adxectivación convencional (a da bela señorita, o casto
sacerdote, o bravo militar ou o inspirado poeta), que denunciara Antón Vilar
Ponte en El Pueblo Gallego en 1924.
A discreción marca, xa que logo, o estilo do medio. A condena daqueles cos
que a liña editorial do periódico discrepa realízase sobre todo a través do silencio, moi lonxe dos duros epítetos empregados polo xornalismo de partido.
Como dirá Gustavo Luca de Tena:
Faro chega precisamente deica a porta da ideoloxía e alí rende as súas armas. Só así
lle podían pasar cen anos sen falar da emigración, nin do agrarismo, nin da pesca, máis
que nos anuncios que hoxe son unha reserva inagotable de cifras e datas9.

Do menosprezo informativo que fai recaer, nalgún caso, sobre os que non
son da súa corda editorial pode servirnos de exemplo a información ofrecida
con motivo de resultar elixido como deputado do distrito, nas eleccións de
1881, o liberal Ángel Urzáiz:
Verificado el domingo en la Casa Consistorial el escrutinio de las últimas elecciones, fue proclamado diputado por este distrito D. Ángel Urzáiz, señor muy conocido
en su casa10.

A carón do silencio ou da displicencia que mostra esta cita, e na que nunca
en todo caso utiliza moitas liñas, Faro inclúe informacións amplas, ás veces de
páxina enteira e mesmo de dobre páxina, sobre a visita dos deputados conservadores ou caciques locais, acabados de chegar de Madrid (os Bugallal, Besada,
etc.). En xeral non gaba directamente as súas ideas, senón a súa persoa, de modo
que as ideas reservaríanse como un dos contidos implícitos da noticia. Á inversa, o xornal nunca vincula as súas reivindicacións cos dirixentes políticos responsables da toma de decisións que demanda. É relativamente doado ver como
a reclamación dunha partida orzamentaria para o porto aparece no mesmo
número no que se publica unha nota laudatoria co gallo dunha visita do ministro de Facenda, sen que unha e outra se relacionen de ningún modo, como se o
presuposto que se pide e o ministro pertencesen a esferas da realidade distintas.
9. Gustavo Luca de Tena: Escola de emigrantes. Unha visión crítica do papel do Faro de Vigo e da prensa conservadora no contexto social de século. Faro de Vigo. Especial 135 aniversario. 3-XI-1988, p. 12.
10. Faro de Vigo. 30-VIII-1881.
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Decataríase xa o lector das semellanzas desta actitude editorial coas da prensa contemporánea ou coas do propio Faro hoxe en día, o cal non pode ser froito máis que da temperá concepción do periódico como empresa comercial que
busca a rendibilidade. Así non nos debería resultar estraño que a lectura pausada das páxinas do xornal vigués, desde a súa fundación ós nosos días, nos dea
mostra dunha coherencia inusitada para un período tan longo.
Como escribiu José Francisco Sánchez11 sobre certas formas expresivas:
... aquel xornalismo tan supostamente obxectivo axeitábase perfectamente a calquera necesidade ideolóxica. Era un magnífico producto comercial que, lonxe de asegura-la verdade e a liberdade do lector, producía simple verosimilitude.

O mesmo autor indica que a esas fórmulas narrativas "estamos volvendo
agora". Deste cariz comercial e en aparencia obxectivo derivou, en ben de casos
e para moitos analistas, a concepción de Faro como un xornal independente.
Pedro Gómez Aparicio, por exemplo, escribiu que:
Fiel a su orientación de un diario independiente más atento a los intereses económicos y literarios que a los políticos que Lema le trazó, Faro de Vigo no tuvo nunca una
adscripción partidaria12.

Sen embargo, o non ter sido nunca un periódico estrictamente de partido,
non lle impediu a Faro vesti-las prendas conservadoras e converterse en fiel
defensor, por exemplo, do deputado Elduayen, durante nada menos que vintecinco anos, e tanto Ángel de Lema como o seu fillo Eladio foron militantes do
partido conservador. Eladio de Lema y Martín, segundo da familia e responsable do periódico durante 47 anos (entre 1881 e 1928), foi deputado provincial
e en 1921 resultou designado senador por Pontevedra.
Faro é, en fin, un firme defensor do sistema político da Restauración e das
súas institucións: monarquía, exército e igrexa. No seu ideario hai que incluíla defensa da unidade de España. Lembremos que neste período moitos dos
caracteres que acabarán por ser constitutivos da chamada unidade nacional
encóntranse en fase de elaboración. Xa no seu primeiro número de 1853 Faro
11. José Francisco Sánchez: “Evolución das formas expresivas no xornalismo escrito”. Estudios de
Comunicación. Nº 0. Consello da Cultura Galega. 2001, p. 181.
12. Pedro Gómez Aparicio: Historia del Periodismo Español. De la revolución de septiembre al desastre colonial.
Editora Nacional, 1971, p. 651.
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defendía a uniformación administrativa, social e económica de todo o territorio ("desaparezcan esas diversidades de dialectos, de pesos, medidas y monedas, y con todo ello, falsas creencias y vulgares errores"13). Desta liña editorial
deriva o carácter alleo que a lingua e a cultura propias de Galicia terán sempre
nas súas páxinas. O xornalista Roberto Blanco Torres explica, nun artigo que
envía ó xornal para a súa publicación, por que o redacta en castelán:
Por ir destinado a un periódico que no suele insertar trabajos en gallego y, para
hacerlo en esta lengua, necesitaría la aquiescencia del señor director del Faro14.

O colaborador habitual, Jaime Solá, expresará con claridade unha opinión
respecto do idioma, coa que claramente se identifica o periódico:
Lengua de la cultura, lengua más perfecta y completa el castellano –por lo
mismo que recibió más constante y directamente la influencia del cultismo– se
nos impuso y se hizo nuestra. Dejemos a los hechos naturales seguir los cauces
naturales15.

Non é de estrañar, polo tanto, que Faro tivese que convivir ó longo da súa
andaina con outros xornais que, achegados ó liberalismo e ó rexionalismo, ofertaron unha información diferente ós seus lectores. Así, só dous anos despois de
que se imprimise o primeiro número de Faro, saía á luz La Oliva, tamén con
carácter bisemanal, pero de liña rexionalista e progresista. Se as cabeceiras competidoras de Faro non lograron continuidade, o feito pode ser atribuíble, en
non pouca medida, á presión das autoridades gobernativas. La Oliva, que tiña
como principal animador a Manuel Murguía, foi prohibida só once meses despois da súa aparición, aínda que tal feito non fixo desistir ós seus promotores,
posto que pouco despois crearon El Miño, periódico tamén bisemanal que sairá
á rúa durante once anos. En 1873 naceu La Concordia, o diario liberal de Vigo
por excelencia, que se publicará durante 52 anos. De todos estes proxectos,
alternativos a Faro, estivo preto o republicano-federal Eduardo Chao. En só
catro anos (1878-1882) La Concordia sufriu dez procesos16. En 1881 a súa difusión superaba á de Faro, segundo Alfredo Vicenti, aínda que xa en 1913 a súa
13. Faro de Vigo. 3-11-1853.
14. Faro de Vigo. 26-I-1919.
15. Faro de Vigo. 15-I-1919.
16. José M.ª Ávarez Blázquez: “La prensa periódica viguesa en el siglo XIX”. En Vigo en su historia. Caja de
Ahorros de Vigo, 1979, pp. 508-510 e 519-523.
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tirada roldaba os catro mil exemplares, inferior á do seu colega17. La Concordia
deixou de publicarse en 1924, pero a súa mesma empresa editora dera á luz uns
meses antes un novo xornal, El Pueblo Gallego, tempo despois adquirido por
Portela Valladares, e que mantivo a súa liña progresista e galeguista ata o golpe
de 1936.

17. Estes datos foron tomados de varias fontes (Vicenti, Altabella, Álvarez Blázquez, o tipógrafo de Faro entrevistado polo propio periódico, etc.) e só poden servirnos de referencia aproximada.
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Resumo
UNHA LECTURA HISTÓRICA DE
FARO DE VIGO DESDE
A ACTUALIDADE
Manuel Veiga

Achega histórica ós primeiros anos de publicación do Faro de Vigo, un xornal escasamente estudiado, algo que non deixa de resultar sorprendente se o comparamos con análises moi precisas doutros medios. No artigo exponse a influencia do Faro na vida cotiá da provincia de Pontevedra e a
importancia da súa tiraxe nos principios de século. Fala tamén do carácter comercial da publicación,
que reservaba un espacio considerable para as insercións publicitarias, e do escaso compromiso ideolóxico da cabeceira que, con todo, tendía cara a un ideario conservador, fundamentado na defensa dos
valores políticos da Restauración. Faise ademais referencia ás relacións do Faro de Vigo co resto de
prensa tirada en Vigo.

PALABRAS CLAVE

Faro de Vigo, historia, prensa.
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A CULTURA GALEGA NO XORNALISMO
ESCRITO
Montse Calvo
Xosé López
Consello da Cultura Galega

1. MARCO TEÓRICO

"A análise do último tramo da cultura galega (últimos dez anos) carece de
racionalidade interna. Non estamos ante unha cultura socioloxicamente normalizada, senón ante unha cultura secularmente colonizada e que conta con a
penas cento cincuenta anos de rebeldía intelectual"1. É por iso que, a xuízo do
historiador Barreiro Fernández, cabe pensar na nosa cultura en transición,
dunha etapa de colonización a outra de liberación.
Un dos temas dos que máis se fala e que sempre se dá por suposto é o da
identidade cultural galega. Unha cuestión previa e que interesa adiantar é a
necesaria distinción do concepto identidade galega que engloba realidades bastante diversas. Se por identidade entendemos un concepto político, como
obxectivo ou como instrumento ("unha estratexia e non unha esencia", en palabras do profesor Marcial Gondar), o que estamos a dicir é que a nosa identidade nace da vontade de querer ser galegos ou de optar por unha solución política galega. Se por identidade entendemos un concepto cultural (antropolóxico, histórico e sociolóxico), entón estamos a definir un xeito de ser, un estilo
propio de comportamento. E este xeito de ser non se escolle, imponse, coma
un producto da historia, da familia, da xeografía e da economía.
Para nós a cultura debe ser un producto histórico e non racial, en continuo
dinamismo, que é precisamente o que lle asegura a súa permanencia. Esta
visión dinámica da cultura (entendida coma o conxunto de elementos simbólicos e de prácticas comunicacionais que permiten un autorrecoñecemento dos
individuos como integrantes dunha colectividade) fainos entender que tódalas
1. Barreiro Fernández, X. R.: "A cultura galega a exame". En Doce anos na busca da nosa identidade a través da
psicoloxía (1977-1988). Compostela.
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creacións artísticas e tódolos usos e costumes producto da nosa sociedade son
galegos na medida en que nacen na comunidade como expresión material ou
espiritual desta. "Tan galegas son as pallozas como os hórreos. Tan galegos son
os cantares tradicionais como as sofisticadas composicións actuais.
Precisamente porque a cultura é a expresión dunha sociedade viva, nela participan os obreiros, os campesiños, a Igrexa e a burguesía"2.
Periodismo e cultura: se se parte da base do concepto tradicional de cultura como herdanza das obras culturais do pasado, é evidente que a industria cultural da sociedade do consumo, co seu cultivo da repetición, atenta contra os
máis altos valores do noso legado histórico. Os medios de comunicación, e por
tanto o periodismo, suporían a negación da máis alta cultura, da auténtica arte
e da rigorosa literatura. Dalgunha maneira pódese dicir que a cultura hoxe éo
todo, do mesmo xeito que todo é política, ou que os semiólogos tentan explica-lo mundo (cultura incluída) segundo a semiótica.
Alta cultura e cultura de masas: Se a cultura non é asimilable a un concepto
elitista e reduccionista, e menos aínda ó falso imperialismo de "todo cultura", só
queda o camiño do equilibrio, da esixencia media. Os problemas centraranse
entón nos niveis clásicos da información, da formación e da aplicación. Cando
en último caso xorde a creación, o fenómeno da aparición da obra obxectiva,
tanto na arte coma no pensamento, estaremos en presencia da cultura. A cultura é, ó mesmo tempo, un instrumento e un fin en si mesmo, un coñecemento e
unha creación. E a mellor maneira de comunicar coa cultura é facela.
A reflexión sobre a cultura non pode individualizarse á marxe da comunicación. Quérese dicir, á marxe da industria mediática que, malia que a condiciona dándolle unha achega económica e mercantil no ámbito do mercados,
tamén a reforza ata facer posible que as mesmas culturas minoritarias existan
para o mundo.
A comunicación da cultura na prensa escrita debe, por tanto, segundo autores como Rafael Conde de Oroz, "desborda-los límites mesmos da información
para constituírse en creación cultural"3. A información debe asumi-lo risco de ser
un diálogo coa cultura, coa producción de cultura. De aí a "necesidade en todo
organigrama moderno dun medio de comunicación de que un informador cultural (avógase neste chanzo pola especialización) ocupe un lugar no equipo directivo"4. A información, para algúns, é o primeiro nivel da producción cultural.
2. Barreiro Fernández, X. R.: art. cit.
3. Conde de Oroz, Rafael: "El espacio cultural en el periodismo". En Cultura en periodismo. Fundación Juan
March. Madrid. 1979.
4. Conde de Oroz, Rafael: art. cit.
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Na prensa anglosaxona existe unha división dos espacios informativos en
dous grandes bloques: información xeral e especializada. Estas seccións contan
cun escaso número de redactores e un moi amplo de colaboradores, moitos
deles con carácter permanente.
O sistema latino, pola contra, tende a engloba-los temas culturais estrictos
dentro dunha rúbrica ampla que trata dos problemas sociais de maneira xeral.
Redúcese o carácter de interese xeral ó especificamente político e a prensa escrita adoita estructurarse nunha serie de bloques indefinidos: política internacional, política nacional, local... O que adoita desaparecer é o concepto de información especializada, xa que todas estas seccións a cotío se consideran como
de interese xeral. Coa información cultural prodúcese unha dobre consecuencia: pode culturalizarse o social, pero, en xeral, é o cultural o que se fai social.
"Os periodistas necesitamos unha formación máis rigorosa e esixente", considera Conde de Oroz, "que non nos foi proporcionada"5 e polo tanto do contacto permanente e colaboracionista cos profesionais do mundo da cultura,
profesores, intelectuais, artistas e escritores. E estes profesionais deben adaptarse para saber utiliza-las técnicas dos medios de comunicación. A cultura no
noso país precisa dos medios e a prensa precisa da cultura. Neste lado é onde
nos debemos situar.
Algúns medios informativos escolleron o sistema dos suplementos especiais
para ordena-la súa información cultural. Pero hai que advertir que se se trata
dunha fórmula con moitas vantaxes, tamén ten os seus inconvenientes. O
periodismo é fundamentalmente un feito de cultura que se sostén por un feito
comercial que influíu cada vez máis no primeiro ata o punto de que a cultura
foise separando do xornalismo porque non é comercial. De aí que naceran os
suplementos culturais ou as páxinas de cultura, o que parece indicar que o
resto das páxinas nada teñen que ver coa cultura que se ve así metida.
Un instrumento privilexiado: se se pensa ben todo é cultura. Especialmente
en prensa, escrita ou audiovisual, da que non nos queda máis remedio que
admitir que, para ben ou para mal, converteuse no principal instrumento de
acceso á cultura. Provedora de ideas, de mensaxes, de imaxes, de modas e,
naturalmente, a través de todos eses elementos, de mitos; protectora ou corruptora da lingua, a prensa desempeña en materia cultural un papel fundamental
que mide pola mesma razón a responsabilidade do periodista.
Mais, neste sentido, a cultura sofre hoxe un proceso de mediatización tan
forte que provoca serias dúbidas sobre a súa capacidade de resistencia (tanto
5. Conde de Oroz, Rafael: art. cit.
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tempo nos levou asumi-la nosa identidade cultural que agora perdémola con
moitísima rapidez). Coas novas tecnoloxías e moi especialmente con aquelas
que se aplican ós medios de comunicación de masas (Internet), a cultura pasa
a ser considerada por vez primeira unha materia prima nos procedementos de
producción.
Levamos unha tendencia manifesta cara a unha cultura homoxeneizadora
producida por esa desaparición das fronteiras, tanto que corrémo-lo risco de
perde-lo que se deu en chamar identidade ou "cultura europea" e tamén as "culturas periféricas minoritarias" (é o caso da galega).
Pero a penetración suprafronteiriza non é o único perigo; así o ve, por exemplo, o profesor Álvarez Pousa6, cando fala de que os medios, e moi particularmente a televisión, converten en espectáculo canto tocan. Teñen o poder de "folcloriza-la cultura". Hai unha sobredose de banalidade. A cultura é concibida
coma un espacio no que se pode desenvolver esa que din "civilización do consumo e do ocio": o institucional e o popular perderon o valor que de sempre se lles
atribuíu, e confúndense. A cultura como algo diferenciado perde consistencia.
As análises das distintas áreas coinciden en sinalar dous atrancos estructurais para a normalización da cultura. Por unha banda, a insuficiente, en casos
indiferente, planificación por parte das institucións administrativas responsables da política cultural. Pola outra, a ausencia dunha tradición participativa do
conxunto da comunidade.
O papel desempeñado polos medios tampouco favoreceu "a maduración da
cultura galega, a súa proxección social ou a súa mundialización"7. Os medios de
comunicación asentaron esa concepción conservadora da cultura. Os medios,
como actores sociais con capacidade de presión, sitúanse no "radio de acción do
poder", asumindo conxuntamente esa concepción da cultura que reproduce sen
máis os vellos esquemas e as vellas linguaxes. A cultura galega viuse sometida a
un procedemento de degradación, empezando polo que atinxe á lingua.
O teórico Emilio Prado sostén que os medios de comunicación non só reproducen e reforzan uns canons, uns modelos e uns productos culturais alleos á
nosa cultura, relegándoa á condición de periférica, senón que contribúen á
atomización e consecuente debilitamento do sistema cultural galego. "Os xornais substitúen a información cultural nas páxinas locais de xeito que temos
máis doado o acceso á cultura de Madrid (por exemplo) que á que se poida
6. Álvarez Pousa, Luís: "Da cultura do cemento á cultura da comunicación". En Doce anos na busca da nosa
identidade a través da psicoloxía (1977-1988). Compostela.
7. Álvarez Pousa, Luís: art. cit.
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celebrar noutra localidade galega distinta á que residimos"8. Isto permítenos
falar da marxinación que sofre a nosa cultura nos medios de comunicación
galegos, ademais dunha concepción folclorista da cultura como espectáculo.
A capacidade de creación que ofrece o país é importante. Hai nos creadores
da cultura unha tendencia a experimentar novas linguaxes expresivas. Fallan as
infraestructuras de formación e de experimentación. Pero hai conciencia da necesidade. Para isto é imprescindible a participación activa dos medios de comunicación. Lonxe de adormecer, deberan crear un espacio de debate permanente.
2. EXPOSICIÓN DE CONTIDOS E METODOLOXÍA

Preténdese amosar unha visión xenérica do tratamento da cultura galega nos
medios impresos galegos, tanto polo fondo como pola forma. Procúrase manifesta-lo estado da cultura galega en comparación con outras culturas (a española, por exemplo).
Nunha primeira achega, pretendiamos analizar tódolos medios de comunicación galegos tomando sempre un modelo como referencia. Serían os seguintes:
- Xornais diarios con cobertura na comunidade.
- Televisión de Galicia, nos informativos diarios. Púidose albiscar nunha primeira cata que, dunha duración media de trinta minutos, á sección cultural
correspóndenlle uns dous minutos.
- Radio Galega, nos informativos principais de media hora. A proporción é
a mesma ca no caso da televisión, mesmo é menor a porcentaxe de información cultural que se albisca nos informativos xeralistas das cadeas radiofónicas, ou, cando aparece este tipo de contidos, fano vestidos de "sociedade" ou de "folclorismo".
- Medios electrónicos, nunha aproximación bastante superficial a dous portais de noticias:
- Culturagalega, concibido coma unha fonte de consulta actualizada do
mundo cultural de Galicia, onde os contidos que se tratan estructúranse
do seguinte xeito: arte, comunicación, música, espectáculos, historia, lingua e literatura, sociedade, "hoxe na cultura" e especiais (o prato forte de
Culturagalega).
- Vieiros, un portal informativo creado no 96. Pola multitude de páxinas
web emitidas por numerosos colectivos socioculturais, facíasenos imposible escoller unha mostra o suficientemente representativa para o traballo final.
8. Prado, Emilio: "Comunicación, cultura, identidade". En Tempos Novos n.º 44 (xaneiro 2001), p. 38-43.
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- Axencias de noticias. Recollemos neste epígrafe só o número de redactores
que elaboran os temas culturais. Non se escolleron para a análise final porque se entenden como provedores de información para os restantes medios
de comunicación convencionais.
1. Axencia EFE: os redactores (9) traballan indistintamente nesta sección,
aínda que dous deles nunca manexan temas culturais. Existe unha persoa
encargada de cultura.
2. Axencia Galega de Noticias (AGN): número de redactores dedicados á
area de cultura: 1.
3. Europa Press Galicia: Os redactores (6), e mais un contratado e tres
bolseiros, traballan indistintamente nesta sección, pero dous deles (responsables de "Economía" e de "Parlamento") non se dedican nunca á cultura galega. Hai, en definitiva, dous encargados da sección.
Finalmente, acoutouse o campo de estudio ós medios impresos de periodicidade diaria.
Relación de publicacións analizadas; cidade ONDE se fai; lingua empregada; media de "páxinas culturais" a diario; nome da sección e número de responsables que traballan nela:
- La Voz de Galicia: A Coruña. Hai que ter en conta as quince edicións que
compiten no mercado de prensa local. Funcionamento lingüístico: castelán
(maioría) e galego (porcentaxe simbólica). 1 páxina. "Sociedad y cultura".
Tres na redacción central da Coruña. Os 12 redactores de Sociedade tamén
traballan temas relacionados coa cultura. En Santiago 2, en Pontevedra 1 e
en Vigo 2.
- O Correo Galego: Compostela. Galego. Analizaremos, neste caso, o suplemento "AFA", único con periodicidade diaria. Convén ter en conta a relación
que manteñen estes dous periódicos, unha relación materno-filial na que se
aprecia unha alimentación mutua. O Correo nútrese dos temas de El Correo,
agás os que tocan á cultura, nos que ocorre á inversa. O suplemento "AFA"
pode darnos pé para falar dunha certa especialización diaria no amplo
campo da cultura. De feito, funciona, dentro de O Correo, cunha certa autonomía, con cadro de persoal propio, axenda propia e espacio físico propio,
entre outras cousas. 4 p. "AFA". Número de redactores: 3.
- El Correo Gallego: Santiago de Compostela. Castelán/galego (na mesma
proporción ca no caso de La Voz). 3 p. Copia de "AFA". "Sociedad y cultura". Dous redactores elaboran a información cultural. Un deles habitualmente e no outro posto altérnanse o resto dos membros da redacción.
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- El Progreso: Lugo. Castelán /galego. 2 p. "Cultura". Número de redactores: 2.
- La Región: Ourense. Castelán/galego. 2 p. "Cultura". Número de redactores: 1.
- Atlántico Diario: Vigo. Castelán. 1/2 p. Nome da sección "Cultura".
Número de redactores: 1 para local/para nacional.
- Faro de Vigo: Vigo. Castelán. 1 p. Nome da sección "Cultura y sociedad".
Na delegación de Vigo, tres redactores; un da sección local adoita facer
temas de cultura. Na delegación de Santiago, dous redactores os que se
encargan dos temas de cultura.
- El Ideal Gallego: A Coruña. Castelán. 1/2 p. Traballan indistintamente
membros da sección Galicia (nove redactores).
- El Mundo: Santiago de Compostela. Castelán. 1 p. de "Espectáculos". Non
hai ninguén específico, de seis redactores; hai un ("Política") que nunca se
dedica á cultura.
- Diario de Pontevedra: Pontevedra. Castelán. 3-4 p. Nome da sección:
"Cultura y ocio". Número de redactores: 1. Sufriu hai pouco tempo un
importante cambio de composición e de deseño. A propiedade pasou das
mans dunha cooperativa de traballadores ás do grupo de El Progreso.
Apreciouse, de entrada, un notable cambio de concepción na área de cultura, que pasa a ter unha certa autonomía e un responsable de sección. O índice de producción propia viuse considerablemente aumentado. Cómpre dicir
que a cultura local, seguindo o gusto por facer información próxima ó lector, é a nota imperante. Isto reflíctese nas páxinas e na distribución dentro
da plana. Tanto no Diario de Pontevedra (sirva de exemplo) coma nos restantes, a cultura, por orde de importancia e seguindo un criterio xeográfico
(poucas veces se recorre ó criterio temático), ordenaríase do seguinte xeito:
cultura local, nacional (do Estado e da Comunidade Autónoma), cultura
mundial-internacional; sempre e cando a proxección dun feito cultural de
fóra non sexa importante.
Media global de páxinas culturais: 1’8= dúas páxinas escasas dedicadas diariamente á cultura. Establecerase unha comparación con outras seccións frecuentes no periódico (ex. Galicia, España).
- Diario de Ferrol, Diario de Arousa (de El Ideal Gallego) e La Opinión non se
encadran no material de análise por conter unha información excesivamente localista e referida ás zonas de Ferrol, do Salnés e da cidade da Coruña
respectivamente.
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Polo que se refire ó período de tempo estudiado, decidimos toma-los últimos cinco días (de luns a venres) dos meses de xuño, xullo e setembro do ano
2001. Nun primeiro achegamento ó tema, recollémo-los cinco últimos días do
mes de marzo do mesmo ano para unha análise concreta e inaugural que se
ampliou co seguimento dos restantes meses.
2.1 ANÁLISE

Limitámonos a analizar aquelas seccións que aparecen identificadas visualmente baixo o clixé de "Cultura", ou, de non aparecer este, "SociedadeCultura", "Espectáculos" (unha das primeiras pistas da concepción mediática da
cultura galega). Obviamos deste xeito os acontecementos propiamente culturais
que aparecen aleatoriamente e seguindo outro criterio no resto das seccións ou
os artigos de opinión (nas páxinas de opinión) de persoeiros relevantes da cultura galega; sobre todo no que atinxe á información provincial (por exemplo),
onde entra no mesmo bloque todo tipo de información, mesturando a política
pura coa economía ou coa cultura. E dentro disto, para valora-lo novo:
- curioso-anecdótico-novo
- popular, número de persoas implicadas. (Sempre próximo).
Identificación das disciplinas culturais, que abranguen tanto o cadro temático
da "alta cultura" ou cultura de elite e da "cultura de masas" (entromento coa
área de sociedade)
1. Teatro.
2. Cine/Imaxe.
3. Música/Concertos/Festivais/Hibridación baile-canto-música. Toca a liña
da Sociedade.
4. Literatura: premios, homenaxes, conmemoracións; literatura institucional; literatura comercial. Dentro da literatura, a poesía trátase case coma
unha subárea con personalidade propia.
5. Pintura.
6. Fotografía.
7. Escultura/arquitectura.
8. Exposicións.
9. Conferencias. "Debate sobre a cultura".
Problemas para marca-la liña diferenciadora entre cultura/sociedade, política, industria. Mesturas patentes dentro da propia área de cultura coas adapta-
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cións cine-teatro-literatura-televisión.
Preténdese, por outro lado, facer un estudio comparativo. Unha comparanza interna en primeiro lugar para ve-la evolución da cultura no mesmo medio
durante os distintos días da semana, a orde e a coherencia que se segue, de
haber algunha. En segundo lugar, unha comparanza externa así como unha
intercomparación do total dos xornais estudiados para ve-lo criterio que prevalece en todos eles; as similitudes; as diferencias en función da orientación
ideolóxico-empresarial de cada xornal, etc.
O estudio ten ademais unha vocación de tratamento. Ademais de pretender
unha cata cuantitativa sobre a cultura galega: qué se trata, cándo e cánto, respondendo a tres dos topoi clásicos da comunicación, procúrase tamén dar resposta ó cómo e ó por qué. Nesa achega ó tratamento servirémonos dunha análise que inclúe os seguintes elementos:
Feito/Acontecemento cultural
- Xénero xornalístico (noticia, entrevista, reportaxe). Un feito recorrente: o
xornalismo de declaracións.
- Fontes de información e natureza destas (oficiais, extraoficiais ou oficiosas). Citación das fontes.
- Procedencia da información (lugar) e axentes.
• Producción propia: redactores identificados, redacción, delegacións,
enviados especiais, etc.
• Producción allea: as axencias de noticias.
• Algún caso de producción mixta.
- O xornalista busca a noticia: medio activo.
- A fonte solicita o medio: convocatorias, roldas de prensa, presentacións,
actos institucionais de distinta índole. Medio pasivo/fonte activa.
- Escenarios e liña de creto.
- Emprego de fotografías, ilustracións, imaxe...
- Espacio concedido; situación e distribución na páxina, etc. (medidas
modulares, para o que, sobre unha maqueta de 5x10 -ancho por alto- contabilizámo-lo espacio da información cultural que se trate).
- Lingua empregada (castelán ou galego).
- Elementos dos que se compón a información (titular, antetítulo, entradiña, etc.).
- Tema da información (literatura, cine, música...).
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Xéneros que imperan no "xornalismo cultural", mellor chamado "cultura no
xornalismo"
- Noticia (o xénero máis frecuente): case nunca se dá en estado puro. Presencia
ou ausencia de antetítulos, subtítulos; presencia ou ausencia de entradiñas; de
despezamentos; documentación ou informe. Noticia breve (moi frecuente).
- Entrevista: esquema pregunta-resposta. Entrevista informativo-temática.
- Crónica e variante da crónica.
- Inexistencia da reportaxe (teriamos que entrar xa nos suplementos culturais, xa que na cultura a diario, tal e como está concibida nos nosos medios
impresos, non dispón nin do tempo e, sobre todo, nin do espacio suficientes para incluír reportaxes).
- Abuso do xornalismo de declaracións.
- A opinión a diario. Hai que falar aquí das críticas de cine, de literatura e,
entre outras pequenas pezas de opinión, de recensións literarias ou de recomendacións acompañadas cunha pequena ficha técnica (tanto en cine coma
en literatura). A opinión cabe sobre todo no cine, no teatro e na literatura.
A opinión "pseudoespecializada" queda para os suplementos. Entramos
deste xeito, no debate do xornalismo especializado ¿xornalistas xeralistas ou
especialistas?
¿En que lingua se escribe a cultura galega? ¿Coincide coa lingua na que se fai?
Pretendemos darlles resposta a estes dous interrogantes, para o que apuntámo-las seguintes variables de discurso:
- Política de subvencións.
- O galego para aquelas informacións consideradas máis superficiais.
Segundo isto, a cultura galega veríase indirectamente beneficiada. ¿Cal é o
prezo que ten que pagar?
- Os colaboradores ou redactores con "lugar" na empresa escriben cultura
na lingua que escriben habitualmente (ou na que teñen por norma escribir). O equipo redaccional responde, en comportamento lingüístico, a condicionantes empresariais. (Exemplos: o caso de Camilo Franco como especialista de teatro, ou de Jaureguízar, escritor e redactor de El Progreso, que
opina frecuentemente sobre literatura con recomendacións sobre as últimas
obras no mercado editorial).
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3. CONCLUSIÓNS

1. Homoxeneización de temas. Inexistencia de xornalismo alternativo.
Reproducción dos modelos e dos canons do poder. Reproducción do pensamento único. Carencia de activismo no xornalismo escrito da comunidade
galega. Observámolo na repetición de temas e na frecuencia coa que aparecen
informacións relativas á literatura, ó teatro, á música ou ás exposicións de
carácter diverso, algo que, aínda que non resulta demasiado interesante no
campo do xornalismo, sempre axuda a cubrir un espacio fixo.
2. Un feito é cultura na medida en que sae nos medios de comunicación. Deste
xeito podemos constata-la existencia dunha alimentación mutua entre a creación cultural e o xornalismo; entre o producto cultural e a súa proxección
social. Non estamos tan lonxe, neste epígrafe de conclusións, das afirmacións
de Oroz que recolliamos na introducción teórica.
3. A cultura "en galego" ten ben pouco que ver coa cultura galega ou coa que
se fai en Galicia. Podemos considerar como válida a hipótese inicial de que a
CULTURA, con maiúsculas e en tódalas súas vertentes, é un tema indicado e
politicamente correcto para ser reproducido e comunicado en galego. A pregunta agora é se se considera, desde este punto de vista, un asunto superficial,
banal, lixeiro... A resposta que aquí presumimos é afirmativa, máis se temos en
conta que a cultura non ten identidade nin personalidade definidas nas áreas
reservadas para ela nos medios impresos galegos. Non se escatima en restarlle
espacio en beneficio dos deportes (o primeiro día de análise, luns, 26 de marzo)
ou dos espectáculos, desde a perspectiva da crónica rosa ou da farándula, en
palabras dalgúns autores citados, da "folclorización" da cultura.
4. Seguindo co desenvolvemento da idea anterior, o espacio que se lle dedica
nas páxinas dos xornais (xa indicamos que era unha media de dúas páxinas diarias) permítenos falar de que comparativamente (véxase "Deportes", "Galicia",
"España") a información cultural queda na retagarda da oferta informativa. ¿Hai
acaso un déficit de producción cultural ou trátase dun déficit de reproducción
cultural? En efecto, a carestía é da segunda variable.
5. ¿É preciso contar cun público obxectivo especializado –culto– para ofrecerlle información cultural especializada ou cultura en estado puro? ¿É o lector
galego inculto? Segundo os estudios comerciais de índice de lectura, ¿prefire o
lector galego un producto máis tendente ó social que próximo ó cultural?
Semella que si.
6. Cultura e publicidade, ¿hai algunha relación entre cultura e repartimento
publicitario?, ¿escollen os anunciantes as seccións de cultura para presenta-lo
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seu producto?, ¿que anunciantes?, ¿os das industrias culturais?, ¿participan os
xornais como patrocinadores de acontecementos culturais ou que teñan ligazón
coa cultura?
A superabundancia de información convértese no problema principal. Hai
que diferenciar entre información reproductiva e estratéxica. Non todos temos
acceso á información estratéxica, senón que existen unha serie de limitacións:
hai que sabela diferenciar ou ter acceso a un mediador de garantía. A maioría
desa información é preciso pagalas, feito que nos volve situar no estadio das
clases sociais e da distinción entre ricos e pobres.
Para substituí-la rede mercantil no ámbito cultural, hoxe en día constitúese
un novo dispositivo: "o grande almacén virtual universal", que non está inscrito xa en coordenadas xeográficas, senón no mapa das redes. As Industrias
Culturais (termo acuñado pola Escola de Frankfurt), non importa de que latitude, sitúan os seus productos nese grande almacén ó alcance de calquera usuario potencial que poida acceder á rede.
Desde este punto de vista, a barreira da lingua, que no estadio industrial,
por exemplo, foi un grande aliado das industrias culturais nacionais para protexérense, deixa de selo. Só cunha subministración suficiente de productos de
calidade, as diferentes nacións e estados estarán en condicións de garanti-la súa
propia identidade no terreo do consumo cultural.
Neste eido da lingua, algúns teóricos atrévense reflexionando sobre o futuro do galego nos medios de comunicación do país e sobre como as empresas de
prensa poden influír na promoción do idioma propio e na difusión da nosa cultura. Sirvan estes casos como exemplo:
Álvarez Cáccamo9: ¿Son as novas tecnoloxías un instrumento de comunicación ou
realmente un instrumento de comunicación cultural? Se é así, ¿pode substituí-lo pracer de asistir a unha exposición, a un debate, a un recital de poesía?, ¿pode substituí-la
dramática perda de falantes galegos?
María Ruído10: Hai un discurso apocalíptico nunha gran parte do mundo da cultura
e da arte. Unha banalización dos discursos que caen na fascinación da canle e tamén na
capacidade de neutralización que teñen as novas tecnoloxías porque non sabemos utilizalas.
9. Álvarez Cáccamo. “Comunicación, cultura, identidade”. En Tempos Novos n.º 44 (xaneiro 2001), p. 38-43.
10. Ruído María: “Comunicación, cultura, identidade”. En Tempos Novos n.º 44 (xaneiro 2001), p. 38-43.
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M. A. Fernán Vello11: Non existe en Galicia un xornal diario independente con
poder e capacidade de chegar á cidadanía. ¿Seremos capaces de crealo? Para iso precisaremos ser individualistas, ter máis conciencia de traballo colectivo e investir na acción
cultural en Galicia, acción que engloba, por suposto, a dos medios de comunicación.

11. Fernán Vello, M. A.: “Comunicación, cultura, identidade”. En Tempos Novos n.º 44 (xaneiro 2001), p. 38-43.
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Resumo
A CULTURA GALEGA NO XORNALISMO
GALEGO ESCRITO
Montse Calvo, Xosé López

A análise da cultura galega no xornalismo galego impreso pasa por precisar unha serie de ideas. O
primeiro que se constatou foi a homoxeneización de temas e a inexistencia dunha maneira alternativa de facer xornalismo que leva a unha reproducción dos modelos do poder.
Ademais, a carencia de dinamismo no xornalismo na comunidade galega obsérvase, sobre todo,
na repetición de temas e na frecuencia coa que aparecen informacións relativas á literatura, ó teatro, á
música ou ás exposicións de carácter diverso, como asuntos reiterativos.
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A cultura, para ser difundida e recibida por un público amplo, heteroxéneo e disperso ten que
paga-lo prezo de ser "folclorizada", convertida en espectáculo, en crónica rosa ou, sinxelamente, en
farándula. Conclúese, deste xeito, que a cultura queda na retagarda da oferta informativa e que o déficit, fronte ó que se poida pensar, non é de producción, senón de reproducción cultural.
PALABRAS CLAVE

Cultura, prensa, seguimento, reiteración, folclorización.
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A CONCEPCIÓN XORNALÍSTICA DE
MANUEL CURROS ENRÍQUEZ EN
LA TIERRA GALLEGA 1
Rosa Aneiros Díaz
Xosé López
Consello da Cultura Galega

A Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega vén amosando
dende o inicio da súa actividade un especial interese por todo o referido á historia do xornalismo galego. Con esta liña de investigación histórica pretendemos
botar un pouco de luz sobre as cabeceiras que nos precederon no tempo, as súas
modalidades xornalísticas e contidos, así como un achegamento ós periodistas
que destacaron polo seu labor profesional no eido mediático. Neste marco e ante
un acontecemento tan relevante como é o 150 aniversario do nacemento de
Curros Enríquez, consideramos imprescindible unha aproximación ó xornalista
que foi, unha faceta abondo descoñecida para o gran público e de notable
importancia na súa vida. O Curros poeta que herdamos cómpre que sexa descuberto como figura xornalística dada a valía profesional e coherencia ideolóxica que evidenciou ó longo de toda a súa traxectoria nos medios impresos de
Galicia, Madrid e Cuba. Así se puxo de manifesto no congreso de Celanova,
celebrado en setembro de 2001, onde estudiosos da súa obra xornalística como
Víctor Fernández Freixanes, Marcos Valcárcel ou Xurxo Salgado abordaron o
seu traballo diario nas diversas cabeceiras ás que dedicou a súa vida. Así, logo
dunha perspectiva xeral ofrecida polo profesor da Universidade de Santiago
Víctor F. Freixanes sobre o labor periodístico de Curros, Xurxo Salgado ofreceu
unha disertación sobre a primeira etapa xornalística de Curros Enríquez como
correspondente da guerra carlista para El Imparcial. Pola súa parte, o profesor
Marcos Valcárcel achegou a dimensión de Curros Enríquez na prensa ourensá e
celanovesa como exemplo claro de xornalista republicano federal.
1. Extracto do artigo incluído nas actas que se publicarán con motivo do I Congreso Internacional Manuel
Curros Enríquez celebrado en Celanova no mes de setembro de 2001 conmemorativo do 150 aniversario do
nacemento do autor.
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A nosa achega investigadora circunscríbese á época en que Manuel Curros
creou e dirixiu na Habana o semanario La Tierra Gallega. Este conciso marco
temporal, reducido a case dous anos da vida do celanovés, resulta moi significativo da súa producción e fiel reflexo da súa concepción xornalística nese momento. Esta aproximación baséase na consulta hemerográfica de La Tierra Gallega (a
partir de agora LTG) e na consulta bibliográfica. Con este relatorio, a Sección de
Comunicación do Consello da Cultura Galega desexa contribuír á análise desta
parte da obra de Curros que reflicte as súas principais inquietudes profesionais e
vitais e reitera o seu compromiso coa investigación histórica do xornalismo galego co fin de descubrirmos as claves das nosas modalidades xornalísticas.
A IDEA DA PRENSA EN CURROS

Curros Enríquez entende que a prensa ten unha función crítica dentro da
sociedade. Esta misión non se basearía unicamente en denunciar abertamente
situacións de abuso de poder ou desigualdades sociais senón que debería achegar mesmo posibles solucións ós problemas existentes. Este labor de tutela da
realidade, de observador participante, contrasta con aquela percepción do xornalismo como simple narrador obxectivo dos feitos. Curros, herdeiro do periodismo do seu tempo, opta por unha profesión que o implique directamente nos
conflictos co compromiso ético de defende-las clases máis desfavorecidas e de
loitar contra o caciquismo imperante. Un exemplo claro desta idea é que: "Mas
del hecho de que él no se queje (o labrego galego ante unha crise do cereal) no
puede deducirse que no lo haga la prensa en su nombre. La prensa, que tiene
su eco para todos los dolores, no cumplirá su civilizadora misión si no lo tuviese para el campesino gallego, si no se fijase en su situación desesperada, si no
se conmoviese ante la horrible miseria que atraviesa y no supliese con su nobles
iniciativas y sus generosos empeños la criminal indiferencia con que le tratan
sus diputados, estimulando al capital gallego e interesando al Gobierno en la
adopción de medidas rápidas y enérgicas que le salven del abismo a que parece abocado" (9/IV/1894). Como vemos neste fragmento, o celanovés cualifica o
labor da prensa de "civilizadora misión" e a contribución de solucións como
"nobles iniciativas y sus generosos empeños".
Pero non só será a "civilizadora misión" da prensa o que caracterice a concepción da profesión en Curros. A coherencia ideolóxica que sempre manifestou na súa vida ten o seu eco correspondente no labor xornalístico e, xunto a
isto, a independencia do periodismo por riba de todo. Cando en agosto de 1894
xorden nas páxinas da prensa cubana certas acusacións contra o celanovés por
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unha suposta actitude ambigua cos revolucionarios cubanos como extrapolación da súa defensa rexionalista da concepción do Estado, Curros Enríquez
insiste en que estes ataques non son lexítimos porque: "Si ha seguido atento la
evolución de nuestro espíritu traducida en fórmulas escritas en una larga y erudísima labor de 27 años de periodismo y de producción literaria recordará campañas sostenidas por nosotros en periódicos muy importantes a favor de la unidad de la nación...". Sostén, ademais, que LTG non pertence a ningún partido
político antillano e tampouco ós de Galicia: "tampoco cuentan con nosotros los
caciques, tampoco nos sumamos con los verdugos de nuestra querida Galicia,
primero y último amor de nuestra alma" (9/IX/1894).
A independencia política con respecto a partidos concretos non é incompatible para o ourensán cunha proclamación clara e absoluta do ideario rexionalista. Non se adscribe a ningún colectivo pero a súa defensa do Rexionalismo
está por riba de calquera cuestionamento porque coida que a súa aplicación
mellorará considerablemente o nivel de vida dos cidadáns.
Esta concepción da prensa plasmarase no desenvolvemento do seu propio
proxecto xornalístico. LTG será o reflexo da súa maneira de crer nunha profesión e a través das súas páxinas veremos como Curros entende o seu tempo e
a súa "civilizadora misión".
O MODELO XORNALÍSTICO DE LTG

Sabemos que La Tierra Gallega bota a andar a principios de abril de 1894.
Con redacción e administración en Cienfuegos, número 12 da Habana, LTG
reflectirá as máximas xornalísticas, ideolóxicas e vitais do celanovés. O caciquismo, a lingua, o rexionalismo, a "necesaria" unión da colonia galega na Illa,
a emigración, a literatura, a actualidade e política galega e, nos últimos números, o conflicto cubano-español serían os temas máis recorrentes. A súa prosa,
aceda e sen limitacións para critica-la actitude dos políticos e caciques, resulta
clara e perfecto espello do seu ideario político.
A cabeceira de Curros empezou sendo un "periódico bisemanal de intereses
regionales" de formato 45x32 cm e contaba con catro páxinas nas que incluían
editorial (1ª páxina), Noticias varias, Las cuatro Hermanas (2ª e 3ª páxina) e
publicidade (4ª páxina). A partir do 1 de xullo de 1894 (tres meses despois)
pasa a ser semanal, periodicidade que permanecerá inalterable ata a súa desaparición en novembro de 1896, e disporá dun novo formato: 41x28 cm. As
novas oito páxinas manteñen unha estructura similar á orixinal.
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Así pois, se a portada vai ocupada polo editorial e as páxinas interiores presentan numerosas colaboracións de distintos persoeiros deste lado do océano,
non é menos certo que a noticia estricta ocupa unha alta porcentaxe do total.
As noticias de Las Cuatro Hermanas, Efemérides gallegas ou os artigos de Crónicas
Gallegas de Galo Salinas, por exemplo, dan boa proba da intención informativa deste medio. O que si é certo é que a imparcialidade, unha característica que
logo pretendería adopta-la prensa, resultaba moi pouco popular naquela época.
Tódalas noticias conteñen carga de opinión do redactor sen que por iso poida
considerarse unicamente un ideario político. Se Curros aproveita para defendelas súas teses rexionalistas en todo momento, tamén consideramos lícito recoñecer que esta ideoloxía é exposta a partir de datos concretos da actualidade
galega que o fan reafirmarse na súa ideoloxía e non utiliza o xornal como vehículo dos pensamentos individuais dun autor.
Celso Emilio Ferreiro di que LTG que "en principio había de ser una publicación híbrida y meramente informativa y vagamente regionalista, comienza a
derivar hacia formas muy semejantes a un ideario político"2. Non nos atrevemos a enunciar tal. As características do ideario político son máis puras en todo
caso que o modelo xornalístico de LTG. Ó noso entender, esta cabeceira atoparíase nun chanzo intermedio entre o xornalismo puramente opinativo de inicios de século XIX e o xornalismo informativo (lembremos o importante peso
que supón a información sobre Galicia no volume total da publicación) asentado a partir da Primeira Guerra Mundial, configurando así un formato híbrido de singular interese dado que reflicte nas súas páxinas a evolución de dúas
maneiras de concibir este labor.
A concepción do xornalismo en Curros lévao a consideralo como arma para
muda-la sociedade e como foro de reflexión sobre os acontecementos que o circundan. Máxime estando en Cuba, Curros debulla as noticias que xorden en
Galicia para ofrecerlles ós emigrantes da colonia unha perspectiva clara do que
está a acontecer na terra que deixaron incluíndo, ademais dos datos, a súa
ampla capacidade argumentativa para que lles axude a formar unha opinión e,
polo tanto, actuar en consecuencia. Como vemos, a vontade instructiva da
prensa de inicios do século XIX é asumida por Curros na súa cabeceira pero
esta non se cingue a unha intención didáctica individual senón que queda
superada polo esforzo colectivo da redacción e a súa vontade informativa
2. Ferreiro, Celso Emilio (1973): Curros Enríquez. Ediciones Júcar, Colección Los Poetas, p. 100.
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TEMÁTICA

A temática do xornal oscilaría nun eixo cuádruple: a colonia galega na
Habana; Galicia: a incapacidade dos seus políticos e a emigración; o rexionalismo e a guerra de Cuba. Ademais destes eixos temáticos, debemos indica-la
importante presencia da literatura en LTG. Poemas, entregas diarias de diversos
folletíns literarios; perfís biográficos de autores, bibliografía; recensións e crítica
de libros acabados de saír do prelo ocupan un alto tanto por cento do volume
total do xornal. As relacións que Curros mantiña na Península serviron para que
persoeiros do mundo literario galego do momento estivesen presentes no semanario, como é o caso de Aureliano J. Pereira, Benito Vicetto, José Ojea, Aurelio
Ribalta, ou Federico Manciñeira, así como poemas do propio autor celanovés.
FONTES

As fontes das que LTG bebe a información son varias. As máis utilizadas son
a correspondencia cos seus colaboradores en España (Galo Salinas, Carracido,
J. César), colaboradores na propia illa (Juan A. Freire ou Pernas) e, especialmente, a prensa galega, cubana e española da época. La Integridad de Tuy, La Voz
de Galicia ou El Derecho dende Galicia e Diario de la Marina ou El Eco de Galicia
dende A Habana nutren os contidos de opinión e de información da cabeceira
de Curros. Vemos, pois, como LTG é un claro exemplo de proxecto de autor
pero conformado a partir do traballo en equipo. As voces que reflicte o xornal
son múltiples e non só eco da ideoloxía do director, malia que moitas delas
debamos recoñecer que son concordantes plenamente.
FINANCIAMENTO E DISTRIBUCIÓN

LTG mantíñase a través de dúas vías principais de ingresos. Por un lado estaba a vía de subscrición, que custaba 0,75$. Malia descoñecermos o seu número concreto, o que si podemos afirmar é a pouca dispoñibilidade dos subscritores para o pago dados os múltiples anuncios aparecidos en sucesivas semanas
para implora-la retribución dos exemplares atrasados ou darse definitivamente
de baixa. Así, cando en 1896 morra o xornal, Curros queixarase das débedas
contraídas por mor da desidia de moitos lectores. A outra fonte de financiamento de LTG áchase, por suposto, na publicidade, á que lle dedican unha ou
mesmo dúas páxinas en cada número. Administrado en momentos distintos da
súa historia por Laureano Carrillo, o propio Curros Enríquez e, na última etapa,
por José Baña, debemos indicar que LTG chegou a case tódolos puntos da illa
cubana dado o seu alto grao de distribución .
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LIÑA EDITORIAL

Nun primeiro momento, a liña editorial enfócase á colonia galega na illa e
mais á situación da Galicia do momento, excluíndo das súas páxinas de opinión toda referencia á política cubana. De feito e para que isto se evidencie, no
editorial do día 20 de maio de 1894 (número 13) Curros vese na obriga de saír
en defensa propia por unhas acusacións que, dende El Comercio, o tachan de
crítico coa actuación dos españois en Cuba. O ourensán deféndese nesa cuestión afirmando, ademais, que non quere inmiscirse en política cubana porque:
"si nosotros estamos en Cuba, nuestro pensamiento, nuestra alma está en
Galicia". Con todo, Curros reafírmase na necesidade de pedir para Cuba unha
maior autonomía dentro de España ó asegurar no editorial de dous días despois
(27/V/1894) titulado "Fin de la polémica": "Hemos cumplido nuestro deber
rechazando los cargos que se nos han dirigido al aplaudir ideas generosas de
libertade a las que siempre hemos rendido culto. Quien pide a la madre patria
consideraciones para Galicia; quien fue siempre demócrata en Madrid no ha de
ser absolutista en La Habana".
Así pois, en xaneiro de 1896 e dada a evolución da Guerra de Independencia
iniciada en febreiro de 1895, consideran que a filosofía de manterse apartados
das cuestións cubanas non é válida cando sobreveñen os problemas. A partir
deste día e ata a súa clausura en novembro do mesmo ano, LTG tratará a diario
a Guerra de Independencia, tanto con noticias enviadas por correspondentes
das distintas frontes da illa como con editoriais de portada nos que se pronuncia radicalmente oposto ós insurrectos cubanos e reclama a necesidade de rematar co conflicto que está a causar un desastre económico e humano en Cuba
Non pide Curros a independencia para Cuba, malia que moitos así o pensasen e o cualificasen en diversos foros de ser pro-mambí (cualificativo despectivo para denominar ós insurrectos cubanos), senón unha maior cota de autonomía, tal e como demanda para Galicia.
Sen embargo, a entrada dos estadounidenses na contenda causa verdadeiro
anoxo en Curros e saca de si un rotundo españolismo. Este reflíctese en páxinas
de LTG por medio dunha defensa afervoada da unidade da patria e ataques
voraces ós cubanos, así como a acedume dos editoriais escritos contra os americanos, de ton mesmo burlesco e irónico, cando comezaron timidamente a súa
intervención na guerra cubano-española.
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A DESAPARICIÓN DE LTG

O día 18 de outubro de 1896, o editorial de LTG titulado "Responsabilidad
ministerial" arremete duramente contra o ministro de Mariña español por mor
da varada do cruceiro de guerra Princesa de Asturias. Ademais de denuncia-la
ineptitude e "amiguismo" dos ministros, Manuel Curros insiste en que o
Goberno actual prexudica os intereses de Galicia. Tal crítica non será pasada
por alto polas autoridades en Cuba e no número seguinte podemos ler como o
gobernador da Habana, J. Porrúa, impón unha multa de vintecinco dólares de
ouro a LTG por infrinxi-lo bando do excmo. capitán xeneral da illa do día 27
de abril relativo á prensa. No editorial do seguinte número, Manuel Curros continúa na súa teima e responde ironicamente ó apercibimento, o que provoca
unha nova multa. É entón cando o celanovés apela ante o capitán xeneral da
illa, o señor Weyler, recurso que resulta inútil e verase obrigado a pecha-lo xornal. As causas de peche do xornal parecen evidentes e que nada teñen que ver
con supostas acusacións a Curros de mambí, tal e como dá a entender Celso na
súa biografía do autor celanovés.
Curros Enríquez atacou fortemente ós sublevados na illa pero tamén o fixo
ás autoridades gobernamentais españolas pola súa actuación na guerra de insurrección, causa esta pola que sufriu unha severa censura. Malia que pode ser
certo que decaera o número de subscricións, a razón última da desaparición da
cabeceira reside nas sancións impostas por mor das críticas á situación dos
buques da Armada Española e non a unha febleza no tratamento dos independentistas. Precisamente as increpacións á actuación do Goberno español con
respecto ós estaleiros galegos fora xa motivo do editorial do día 20 de outubro
de 1895 titulado "Protestemos". O director de El Correo Gallego, don Ceferino
Doce y Punín, resultara ferido en Ferrol polas autoridades militares debido a un
artigo no que, coma no caso de Curros, censurara o poder estatal manifestando así o sentir popular de indignación pola marcha do barco Infanta María
Teresa dos estaleiros da cidade departamental ó Nervión. Naquel caso, as cabeceiras de Galicia e Cuba ergueron a súa voz para defende-lo xornalista agredido. Paradoxalmente, cando Curros publique "Responsabilidad ministerial" e
sexa censurado non haberá axuda e LTG morrerá inevitablemente.
Manuel Curros inicia unha nova etapa na súa estadía en Cuba. Finalizado o
proxecto de LTG, no que tanta ilusión e esforzo investiu, atópase sen traballo
nunha colonia que está a atravesar un duro momento económico e político.
Neste duro contexto foi contratado por Nicolás Rivero, director do Diario de la
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Marina, como corrector de probas. Aínda que os biógrafos de Curros afirmen
que existía certa incompatibilidade de ideas entrámbolos dous personaxes, o
responsable do xornal, coñecedor do seu bo labor profesional, dálle unha oportunidade ó celanovés. No Diario de la Marina axiña comezará a destacar como
redactor a través da súa columna "La prensa", na que analizaba editoriais e noticias doutras cabeceiras da illa. Pero este é outro capítulo na vida do celanovés
e merece, por tanto, un minucioso estudio para comprendermos a traxectoria
xornalística de Curros no seu conxunto, unha faceta a penas coñecida e de singular relevancia na súa vida.
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Resumo
A CONCEPCIÓN XORNALÍSTICA DE MANUEL
CURROS ENRÍQUEZ EN LA TIERRA GALLEGA
Rosa Aneiros Díaz

A conmemoración do 150 aniversario do nacemento de Manuel Curros Enríquez o pasado setembro de 2001 fai cobrar novo protagonismo á figura do emblemático autor celanovés. Estudios, escolmas poéticas e congresos honraron o labor dun home que dedicou gran parte da súa vida ó exercicio
do xornalismo. Esta faceta, abondo descoñecida para o gran público, é abordada neste artigo que pretende achegarnos á valía profesional e coherencia ideolóxica que Curros Enríquez evidenciou ó longo
da súa traxectoria nos medios impresos de Galicia. Madrid e Cuba. Dada a magnitude da súa obra
periodística, esta aproximación circunscríbese á época na que o autor celanovés creou e dirixiu na
Habana o semanario La Tierra Gallega (1894-1896). Este conciso marco temporal resulta moi significativo da súa producción e fiel reflexo da súa concepción xornalística nese momento. A idea da prensa do autor, financiamento, modelo xornalístico, liña editorial, temas, fontes e distribución son as liñas
temáticas desta investigación coa que a Sección de Comunicación reitera o seu compromiso coa investigación histórica do xornalismo galego co fin de descubrirmos as claves das nosas modalidades xornalísticas.
PALABRAS CLAVE

Prensa, Curros Enríquez, A Habana, La Tierra Gallega.
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EUGENIO FERNÁNDEZ GRANELL:
O ÚLTIMO RENACENTISTA
Rosa Aneiros
Consello da Cultura Galega

"Esta novela empieza contándole al lector que un señor entró en una librería y, dirigiéndose al Dueño de la misma, le preguntó –como es lo correcto– si
él era el dueño de la librería.
El Señor. –(dirigiéndose al Dueño de la librería)– ¿Es usted el Dueño de la
Librería?" Comeza así La novela del indio Tupinamba (cualificada polo historiador valenciano Vicente Lloréns como "la mejor novela surrealista de la guerra
civil española"), a máis famosa obra narrativa do xenial artista Eugenio Granell,
falecido recentemente en Madrid cando estaba a punto de cumpri-los noventa
anos de idade. Escultor, pintor, docente e músico, a faceta de escritor (ben de
ficción, ben xornalista) do coruñés quedou sempre relegada a un segundo
plano pola transcendencia do seu traballo nas artes plásticas. Pero, debemos
recoñecer, se algo e por riba de todo foi Granell é surrealista, cualificativo non
entendido como vontade estética senón como actitude ética, unha ética coherente e firme que envolveu tódolos aspectos da súa vida. O propio Granell confesaba nunha entrevista concedida hai anos ó xornal madrileño ABC que "la
revolución pendiente es salvar al planeta de su perdición total". Coa súa morte
pérdese non só un artista senón unha voz crítica e un exemplo de perseveranza pola supervivencia dunha ideoloxía marcadamente de esquerdas, marcadamente internacionalista, marcadamente íntegra.
Este artigo pretende achegárno-la palabra dun home que preferiu os pinceis
e o lenzo para plasma-la grandiosidade de mundos polos que navegaba a súa
imaxinación, unha sorte de illas (perfectamente esbozadas en Isla Cofre Mítico)
das que Fernando Castro López indica no seu prólogo titulado "Territorio del
deseo": "Fascinado por la Isla, la mente de Granell es un archipiélago, la ligereza de las aves le permite volar de unas islas a otras: música, pintura, escultura, escritura". Este último terreo supuxo para o coruñés non só unha expresión
artística senón un medio de vida e un medio de resistencia explícita. O seu
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manifesto compromiso social adquiriu nas páxinas xornalísticas tintura de verdadeira revolución: Nueva España. P.A.N., El combatiente rojo, Ágora, La poesía
sorprendida ou España Libre foron algunhas das cabeceiras que viron impresa a
súa sinatura en textos combativos, acedos e sempre enxeñosos. Hoxe, a súa
mensaxe continúa vixente e segue a ser unha invitación á liberdade.
Xa dende neno a palabra escrita acompañou as expresións de Granell.
"Teniendo doce o trece años nos reuníamos en mi casa (de Santiago) o en las
de varios amigos. Uno de ellos era Pablo Bescansa, que tocaba el violín, como
yo. Otros eran Leoncio Virgos, Ismael García, hermano de Domingo García
Sabell, y algunos más cuyo nombre no recuerdo. Una vez hicimos con mi hermano Mario –que ya por entonces dibujaba muy bien– una revista que se llamaba S.I.R. Eran las siglas de la Sociedad Infantil Revolucionaria. Llegó a tener
mucho éxito. Nos la pedían los intelectuales de Santiago y pasaba por muchas
manos"1. Esta publicación non pasaría dos cinco números pero proporcionaríalle a un adolescente Granell os primeiros contactos artísticos e literarios.
En 1928, o coruñés marcha a Madrid perfecciona-los seus estudios musicais
de violín. Alí introdúcese nos ambientes culturais e políticos (frecuenta tertulias no café La Granja de Henar, Madrid ou La Polar onde trata con, entre
outros, os irmáns Dieste, Urbano Lugrís ou Maruja Mallo) e esperta a súa admiración por León Trotsky. Do ruso lera xa a súa obra Mi vida con a penas quince anos, o que o levou a conectar con movementos de esquerda e militar no
POUM (Partido Obreiro de Unificación Marxista). Será precisamente a capital
do Estado español testemuña dos primeiros pasos de Granell no mundo xornalístico. Coñece a revista surrealista Minotaure, da man do seu amigo
Fernández Mazas, da que afirma: "La revista Minotaure fue buque fantástico,
movediza isla para todo navegante de la gran aventura sin cuenta de su nación
–como albergue fue la Isla de Pascua–, actualizando además en nuestro siglo el
vetusto mito isleño cretense"2. De carácter artístico, escribe, ademais, críticas
diversas nas revistas P.A.N. (Poetas Artistas y Navegantes) e Leviatán. En Leviatán,
revista de contido eminentemente político e de fundación e ideoloxía socialista, Granell escribiu unhas cantas notas de libros pero será na P.A.N. onde a súa
contribución destaque notablemente. César Antonio Molina, amplo coñecedor
da obra xornalística do coruñés, fai fincapé tamén na súa presencia na cabeceira madrileña Nueva España (Madrid, 1930), onde coincidiu con outros moitos
galegos como Otero Espasandín, Carlos Maside ou Castelao.
1. La Opinión A Coruña, 26-10-2001, p. 59.
2. Isla Cofre Mítico, p. 30.
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A chegada da Guerra Civil no verán de 1936 provocou que a actividade de
Granell se dividise entre o combate real –na defensa de Madrid, en
Guadalaxara, na fronte de Aragón e en Barcelona– e unha intensa actividade
periodística ó servicio da revolución. A través de Dieste colabora coa revista
Hora de España con diversas notas relacionadas coa guerra, algunhas delas sen
sinatura e outras co seu primeiro apelido só e, ademais, crea e dirixe El combatiente rojo. Diario del P.O.U.M. Segundo C. A. Molina "Cándido Fernández
Mazas se encargó de la parte gráfica con una serie de magníficas caricaturas y
dibujos. A medida que avanza su publicación, a lo largo de 1937, se va llenando cada vez más de espacios en blanco o tachados por la censura. La revista
desaparecería paralelamente a los sucesos que hicieron peligrar la vida de la
mayoría de estos militantes de izquierda, no precisamente perseguidos por las
tropas franquistas"3.
A fin da contenda levou a Eugenio Granell ó exilio cunha breve escala en
Francia (onde pasou por varios campos de concentración) e posterior saída cara
a América. A expatriación non minguou a súa capacidade creativa e, pola contra, multiplicou a súa colaboración en publicacións de índole artística ou política. Santo Domingo, primeira parada imprevista da súa singradura transoceánica, marcaría fondamente a traxectoria do artista. Alí gaña a vida tocando o
violín en cafés e traballa en La Nación de 1941 a 1946, na que "fue el responsable de las páginas de cultura en donde se insertaban las críticas de música,
arte y novedades editoriales. También fue columnista de dicho diario. Entre sus
colaboraciones habituales estuvo la titulada ‘El Ventilador’, una especie de articulismo literario en donde la inventiva y el humor eran sus principales ingredientes"4. Toni Bernard González fixo o retrato de Granell que presidía as súas
columnas, unha sorte de reflexións que amosan o autor máis surrealista: un
encontro fugaz coa realidade para distanciarnos logo a outros mundos, certamente máis comprensibles. César Antonio Molina recolleu algúns dos mellores
artigos xornalísticos de Granell, principalmente en La Nación5. "La vaca muerta", "Para escribir correctamente", "La casa de Balzac", "Saludo a André Breton",
"Picasso envía un mensaje al mundo" ou "El banquete de los periodistas" son
algúns dos títulos de artigos publicados. Do último (3-2-1945) extraemos notables ideas sobre a concepción de Granell da profesión: "Cuantos más periodistas haya, mejor. El día en que todos seamos periodistas, el día en que la
3. Molina, César Antonio: "Granell y sus revistas" en Libro Homenaxe. Concello da Coruña, 1987, p. 102.
4. Molina, César Antonio (ed.): "Prólogo" en Ensayos, encuentros e invenciones. Colección La Rama Dorada,
Huerga & Fierro editores, 1998.
5. Molina, César Antonio: op. cit
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Humanidad entera se dedique a escribir en los periódicos, el día en que no
quede bicho viviente que no esté entregado a la tarea cotidiana y absorbente del
diarismo, ese día, sépase bien, ese será el día del auténtico albor de la felicidad
sobre la tierra. Pues mientras se escribe no se puede hacer la guerra, ni la revolución, ni cometer asesinatos". Sen dúbida, unha idea pacifista da profesión e
chea do humorismo que caracterizou tódolos seus actos.
Tamén en Santo Domingo, ademais de colaboracións coas publicacións
Democracia e Ágora, Granell fundou e codirixiu La poesía sorprendida, unha
revista dedicada principalmente ó xénero lírico. Dela apareceron en total vinteún números de outubro de 1943 a maio de 1947 e na súa portada adoitaba ir
unha prosa poética canda unha viñeta de Granell. Este deixa de colaborar no
número 18 dunha publicación que reuniu a grandes plumas americanas e
europeas da importamcia de Paul Éluard, Robert Densos, Antonin Artaud, Max
Jacob, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas ou Jorge Guillén. A colaboración
literaria de E. F. Granell comezou no número 2 publicando "Arte, artistas y contables", manifesto sobre a liberdade de creación artística contra a arte realista e
os bussines-men, e prolongaríase ó longo da súa historia con notables artigos
sobre arte e literatura.
Granell está a vivir no Caribe un momento de descuberta e consolidación
artística. En 1941 coñece a André Breton, pai do surrealismo, e este encontro
deixa nel unha fonda pegada. Rico sería tamén o encontro con outras ducias de
autores de alta valía intelectual errantes en América e fuxitivos dunha Europa
marcada polo auxe do fascismo (posguerra española e Segunda Guerra
Mundial). Logo de Santo Domingo, de onde tamén tivo que escapar por motivos políticos, Eugenio Granell trasladouse a Guatemala. No país centroamericano traballou como profesor na Escola de Artes e colaborou en AGEAR
(Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revolucionarios, dedicada á
literatura e á arte), Revista de Guatemala, Mediodía, El Imparcial e participou en
numerosas tertulias na súa Radio Nacional. No ano 1949 o Partido Comunista
de Guatemala iniciou unha persecución contra Granell pola súa férrea militancia anti-estalinista e o artista galego volveu saír, desta volta, cara a Porto Rico.
Alí permanecería durante sete anos nos que, entre outras cousas, dirixiu o obradoiro de arte libre da Universidade de Río Piedras e organizou a Exposición
Internacional do Surrealismo no ano 1956. Evidentemente, non deixaría de participar en medios de comunicación e sumaría a súa sinatura con artigos do
periódico desa Universidade e a revista La Torre. Da man do republicano galego
Etcheverría Brañas entra na órbita estadounidense e aterra definitivamente en
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Nova York en 1957. Durante case trinta anos dará clases como catedrático de
Literatura Española no Brooklyn College e será alí onde reciba o amplo recoñecemento do seu labor artístico. Como xornalista, colaborou na Revista Hispánica
Moderna, fundada por Federico de Onís, e dirixiu nos seus últimos anos a revista España Libre (1939-1982), unha publicación republicana que acolleu a socialistas, anarquistas, republicanos e militantes do P.O.U.M. Esta cabeceira, financiada, ademais de por exiliados españois, polo sindicato metalúrxico norteamericano e o da confección, contou coas plumas de, entre outros, Gorkín, Ignacio
Iglesias, Maurín e Granell, quen animou as súas páxinas culturais6.
No ano 1985, Eugenio Granell regresa do exilio e instálase definitivamente
en Madrid. Resulta xa un autor consagrado como un dos mellores representantes do surrealismo. A exposición en Santiago de Compostela de 1993 devólveo temporalmente a Galicia e, sobre todo, a unha cidade que o viu esboza-los
seus primeiros proxectos artísticos e xornalísticos e que serviría de punto de
arranque dunha carreira altamente admirable non só no cultural senón tamén
no vital. Nos últimos anos, o coruñés non deixou de explota-la súa alta capacidade creativa e colaborou con varias cabeceiras como Litoral, Salamandra ou o
recentemente desaparecido Diario 16 con artigos sobre arte. Sen embargo, máis
numerosa incluso que a presencia da súa sinatura en traballos de prensa serían
as páxinas e tempo audiovisual destinados a homenaxear e analiza-la súa propia figura, que goza, finalmente, dun alto recoñecemento social. Cando Granell
atendía a múltiples compromisos cos periodistas e lle preguntaban se non tiña
medo á morte el respondía "El momento de morir hay que pasarlo. No se puede
evitar. Tuve muchas ocasiones de burlar a la muerte pero al final no se puede.
Muchas veces intentaron matarme y a mí eso me fastidiaba mucho. Ya de niño
eso de que me mataran no me gustaba nada. Además, prefiero estar vivo que
estar muerto. Muerto no me gusta nada", ó que logo, ó lle falar da inmortalidade e mantemento da súa obra, el asentía positivamente e engadía "y me gusta
mucho"7. Inevitablemente, a obra de Eugenio Granell sobrevivirá á súa ausencia e transcenderá como exemplo de vangarda estética, pero tamén ética.
Neste breve esbozo, elaborado a partir de estudios de notables coñecedores
da obra de Granell8, vemos como artigos, ensaios, críticas, comentarios memorísticos sobre literatura, música, pintura, cine e, por suposto, política, inzaron
as páxinas de medios do continente europeo e americano coa sinatura de
6. Molina, César Antonio: op. cit.
7. Carme Villar: "Eugenio Granell. "Sus últimas declaraciones en Galicia" en La Opinión, 26-10-2001.
8. Ver bibliografía.
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Eugenio Granell durante décadas. Obrigado a vagar por distintos países do
mundo, a súa verdadeira viaxe realizouse cara ó interior da mente humana,
unha achega marcada pola ironía, o humor e a súa teima constante pola busca
de novos mundos dentro deste..., nada que se poida definir con palabras porque, como el mesmo dicía, algo que se explica deixa de ser surrealismo.
El escribiu sobre o momento histórico que lle tocou vivir cunha clara defensa da súa ideoloxía de esquerdas nas cabeceiras durante os duros momentos
bélicos e encheu páxinas e páxinas de cultura ó falarnos de autores que representaban a contemporaneidade pero tamén a tradición moderna. Foi así en
música, pintura e literatura. Artigos brillantes dedicados a Goya e Dalí; a
Apollinaire e Balzac; a Lorca e a Pío Baroja..., a tódolos creadores que mereceron a súa admiración sen entender de xeografías nin de tempos, cun carácter
amplamente universalista. A súa palabra é profundamente coherente coas súas
manifestacións na arte pictórica e escultórica. O que a crítica vén denominando linguaxe granelliana como manifestación dun estilo e lingua propios perfílase na súa escrita a través de imaxes, metáforas e un estilo "vivo, limpio y fino"
que apuntou Juan Ramón Jiménez. En "Alerta", presentación de Isla Cofre Mítico
engadida no facsímile de 1996, o autor onubense sentenciaba "En el pintor más
o menos sobrerrealista que es Granell hay un escritor nato. No se por que me
imajino que Granell fue escritor antes que pintor. Y creo que su pintura se
humanizaría más con la alternancia de su escritura impresionista (...) El estilo
es vivo, limpio y fino. Escriba, Granell, escriba"9. O legado do último renacentista queda agora en mans do futuro para admirar como Eugenio, o tamén
alquimista das palabras, trocou as simples letras en mensaxes cargadas de arte
e compromiso social. O surrealista que foi lánzanos unha chamada dende as
esculturas e lenzos, dende as obras da súa colección ás súas palabras en prensa ou literatura cun só lema: poesía, amor, liberdade. Na arte, na vida. Como
enuncia o editorial da publicación trimestral El Rey Lagarto no seu número 8
(1990) dedicado integramente ó artista: "(un español) que, desde su insobornable libertad, ha hecho su propia obra sin traiciones, sin componendas, sin
amaños, sabedor de que, en el Arte, como en la vida, lo fundamental es ser fiel
a uno mismo. Granell lo ha sido, no sin tener que luchar contra enervantes cantos de sirena, adulaciones interesadas y asedios que provenían de etapas críticas. Y, por eso mismo, ha hecho que triunfe la libertad"10.
9. "Alerta" en Isla Cofre Mítico: op. cit.
10. El Rey Lagarto, especial Granell, número 8, 1990.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 202

Rosa Aneiros

BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ SEGARRA: "Eugenio Fernández Granell", en A Galicia Exterior.

Vigo. Xunta de Galicia, 1997, pp. 342-367.
GARRIDO MONTERO, A.: Coleccionistas. Eugenio Fernández Granell en las
Colecciones Gallegas. Fundación Eugenio Granell, 2001.
GRANELL, E. F.: Estela de presagios. Endimión, 1992.
GRANELL, E. F.: Isla Cofre Mítico. Edición Príncipe, Editorial Caribe, Isla de
Puerto Rico, 1951, edición facsímile de 1996.
GRANELL, E. F.: La novela del indio Tupinamba. Sada, Ediciós do Castro, 1996
[1959].
GRANELL, E. F.: Ensayos, encuentros e invenciones. Edición e prólogo de César
Antonio Molina. Huerga&Fierro Editores, Madrid, 1998. (Colección La Rama
Dorada).
GRANELL, E. F.: Breves encuentros con Granell. RENFE, 2000.
MOLINA, C. A. (ed.): "E. F. Granell y sus revistas", en Libro Homenaxe. Concello
da Coruña, 1987.
MOLINA, C. A.: "La actividad periodística", en Eugenio Granell. Número 3
Colección Grandes Pintores, Deputación Provincial da Coruña, 1994.
ROBÉS, L.: "Maxia e cor no exilio granelliano", en Actas do Primeiro Congreso O
exilio galego, Consello da Cultura Galega (inédito).
VV. AA.: Eugenio Fernández Granell. Consorcio da Cidade de Santiago de
Compostela, 1993.
VV. AA.: Eugenio Fernández Granell. Exposición Antológica. 1940-1990, Consejería
de Cultura Comunidad de Madrid, 1991.
VV. AA.: Eugenio Granell. Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 1989.
PRENSA

Especiais en prensa trala súa morte (26-10-2001): La Opinión de A Coruña, La
Voz de Galicia, El País, El Mundo, Culturagalega.org, El Correo Gallego, ABC.
"Eugenio Fernández Granell" en InteresArte, n.º 5 (primavera 1999).
"Eugenio Fernández Granell" en Tempos Novos, xullo 1999.
El Rey Lagarto, n.º 8, 1990. Especial Granell.

ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. 203

Eugenio Fernández Granell...

Resumo
EUGENIO FERNÁNDEZ GRANELL:
O ÚLTIMO RENACENTISTA
Rosa Aneiros, Xosé López

Escultor, pintor, docente e músico, a faceta de escritor (ben de ficción, ben xornalista) do coruñés
Eugenio Fernández Granell (1912-2001) quedou sempre relegada a un segundo plano pola transcendencia do seu traballo nas artes plásticas. O seu pasamento en Madrid, cando estaba a piques de cumpri-los noventa anos de idade, puxo fin a unha traxectoria vital marcada polo compromiso social, que
nas páxinas xornalísticas adquiriu tintura de verdadeira revolución. Nueva España, P.A.N., El
Combatiente Rojo, Ágora, La Poesía Sorprendida ou España Libre configúranse como algunhas das cabeceiras que viron impresa a súa sinatura en lugares dispares ós que o exilio político o abocou, entre eles,
México, Nova York ou Madrid. Os seus foron textos combativos, acedos, enxeñosos e sutís, impregnados dun surrealismo que sempre propugnou, non xa como vontade estética, senón como actitude
ética. Coa súa morte pérdese non só un artista senón unha voz crítica que defendeu unha mensaxe
aínda hoxe vixente como invitación á liberdade. Con este artigo, a Sección de Comunicación pretende honra-la memoria de Granell e servir de aproximación á súa traxectoria xornalística, un labor inmerecidamente oculto baixo a aura da súa recoñecida creación plástica.
PALABRAS CLAVE

Prensa, surrealismo, exilio, Eugenio Fernández Granell.
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AS PUBLICACIÓNS LOCAIS HOXE.
UNHA BREVE ANÁLISE
Silvia López Ben
Xosé López
Consello da Cultura Galega

O perfil tipo maioritario da publicación periódica galega é o dunha revista
escolar de carácter anual, editada e subvencionada por institucións públicas,
dirixida a un público universal, que se edita e imprime preferentemente na provincia da Coruña, que comezou a editarse recentemente, na última década,
totalmente en lingua galega, en formato folio, con menos de 25 páxinas de
extensión e que se distribúe no ámbito local. 177 publicacións cumpren todas
estas características, o que representa preto dun 25% do total das publicacións
que temos arquivadas. Este dato dá conta da importancia das publicacións educativas no panorama mediático galego, labor que lles debemos agradecer en boa
medida ós equipos de normalización lingüística dos centros, que impulsan e
coordinan os traballos de redacción e impresión das revistas.
Estas conclusións están inferidas a partir de 720 publicacións, das que
temos a totalidade dos datos. Cómpre, con todo, considerar, con certa prudencia, estes datos, dado que nos restan aínda por comprobar arredor duns mil
rexistros e porque nos vimos sometidos a unha serie de limitacións á hora de
levarmos a cabo este traballo.
O Arquivo de Medios de Comunicación de Galicia é unha das liñas de investigación que afronta na actualidade o Consello da Cultura Galega. As súas funcións son elaborar unha base de datos de tódalas publicacións periódicas que
se están a editar neste momento en Galicia, a súa difusión en soporte papel e
na rede para que estea ó alcance de todas aquelas persoas interesadas na súa
consulta, e o depósito dos exemplares na biblioteca do propio Consello.
A base informatizada consta dunha serie de fichas, de cada unha das publicacións, nas que se inclúe información pormenorizada sobre a súa edición,
impresión, temática, obxectivos, lingua e outras características físicas e de
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contido. Preténdese, deste xeito, delimitar un campo tan vasto e difuso como é
o das publicacións periódicas impresas, chegando a incluír mesmo aquelas
máis inaccesibles, como son os fanzines, e pescudando os datos precisos para a
súa localización, clasificación e posterior arquivo. Pero esta base de datos non
pretende ser unha fonte de información pechada, xa que entón estariamos
negando a propia natureza do noso obxecto de estudio; as publicacións periódicas teñen, na meirande parte dos casos, un carácter efémero e variable. Pola
contra, pretendemos que sexa un catálogo interactivo e dinámico; interactivo
porque está aberto a tódalas contribucións que lle cheguen e dinámico porque,
por moi completo que pretendamos pechalo, cada mes que pasa nacen unha
ou dúas publicacións e morren outras tantas.
Non debemos esquecer, en primeiro lugar, que dependiamos enteiramente
da colaboración dos propios editores dos medios para obter certos datos.
Houbo, así, datos que, aínda recorrendo a tódalas fontes que tiñamos ó noso
alcance, fomos incapaces de conseguir debido a que non existiu unha resposta
do propio editor. Este feito puido provocar unha certa desviación a favor
daqueles medios publicados polas institucións e empresas editoras que máis
responderon á nosa petición (concellos, centros educativos, Xunta de
Galicia...). En segundo lugar, porque resulta realmente complexo levar un control exhaustivo do nacemento e defunción de moitas publicacións periódicas,
sobre todo daquelas que están menos consolidadas, como por exemplo as dos
colexios, que un ano sacan unha revista escolar e ó ano seguinte desaparece, ou
comezan a imprimila cunha certa periodicidade e logo altérana segundo as
posibilidades.
METODOLOXÍA E FONTES

A elaboración desta base de datos púxose en marcha no mes de novembro
de 2000 e aínda ten continuidade no momento actual. O primeiro paso que
demos foi acudir a distintas fontes para obter unha relación das publicacións
existentes en Galicia. Comezamos por consulta-la base de datos do Depósito
Legal (1.780 rexistros). A partir desta listaxe de publicacións, buscamos un
exemplar de cada unha na hemeroteca da Biblioteca Xeral da USC para conseguir algún enderezo ou teléfono e solicitarlles que nos enviasen un número da
súa publicación para podermos arquivalo.
A continuación fixémoslles unha consulta vía postal ós 315 concellos galegos, solicitándolles que nos confirmasen se editaban algunha publicación
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periódica e nola remitisen, e tamén ós centros educativos galegos para o mesmo
fin, nesta ocasión en colaboración co Arquivo de Planificación e Normalización
Lingüística do Consello da Cultura Galega (APNL). Foi este Arquivo o que se
encargou de face-lo envío postal, demandándolles información sobre as actividades dos equipos de normalización lingüística dos centros e un exemplar da
publicación escolar para nós, en caso de que a tivesen. Foron arredor duns
2000 centros educativos.
Fixémo-lo mesmo con tódalas imprentas e editoriais galegas, para comproba-la existencia de máis publicacións que puidesemos engadir ó noso Arquivo
de Medios. Actualmente estamos aínda a recibi-las contestacións a estes envíos.
Por parte dos concellos, xa responderon arredor dun 47% (151 concellos,
dos que 21 non teñen publicación e os outros 130 enviárona). En canto ás
imprentas, o volume de respostas é, polo de agora, máis baixo. De colexios e
institutos estimamos que chegarían unhas 100/150 publicacións que o APNL
nos cedeu para a biblioteca do Arquivo de Medios.
Así mesmo, contactouse con tódalas publicacións das que tiñamos
algún tipo de dato para que nos achegasen a información que precisabamos e
nos remitisen algún exemplar. Para facilitárlle-lo labor, redactamos un pequeno e sinxelo cuestionario que lles foi enviado.
O nivel de resposta a esta solicitude vía correo electrónico foi baixo, pero
rápido, mentres que por vía postal foi satisfactorio. Sorprendéuno-la cantidade
de cartas que nos chegaron por correo no mes de agosto e principios de setembro (123 cuestionarios completos, 7 respostas aclarándonos que deixaran de
publicar e 88 devoltas porque desaparecera a empresa editora). Non previamos
tal cantidade de respostas debido a que estabamos en medio dun período de
vacacións.
Fixemos tamén un envío a colexios e asociacións profesionais, academias e
fundacións (22 cartas) que posúen algunha publicación periódica para que
nola remitisen e para que completasen o cuestionario.
Non quixemos tampouco descoida-la aparición de novas publicacións en
Galicia, polo que facemos un seguimento diario da información das seccións de
cultura dos xornais na busca de novidades neste ámbito. No período en que
levamos a cabo este estudio apareceron 8 novas publicacións.
Hai que ter en conta que fomos eliminando moitos dos rexistros dos que
partiamos porque deixaron de editarse, e que a información que estamos a recibir nos serve, na maioría dos casos, para completar rexistros xa existentes en
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lugar de engadir outros novos. Tras unha primeira revisión da táboa de datos
pasamos de preto de 2050 entradas ós 1930 rexistros actuais.
RESULTADOS

No punto en que nos atopamos agora mesmo xa podemos sacar unha serie
de conclusións acerca do panorama de medios periódicos impresos galegos,
partindo dunha base de datos dun total de 720 rexistros completos, extraídos
dunha base de datos provisional, aínda maior, de 1930 entradas.
O tipo de formato máis recorrente é a revista (53%), seguida ó lonxe polo
boletín (17%), que ocupa o segundo lugar gracias ó papel tan importante que
desenvolven os boletíns informativos municipais, boletíns de partidos políticos e
sindicatos, e boletíns de asociacións. Tampouco deben ser desprezados, pola súa
cantidade, os xornais (5%), memorias (3,75%) e cadernos (2,9%), nesta orde.
Tipoloxía de formato
Informe
Guía
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2%

Caderno

2,90%

Memoria

3,75%

Xornal

5%

Boletín

17%
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30%

40%

50%

60%

Fonte: elaboración propia

Se atendemos á súa periodicidade, as publicacións divídense en: anuais
(26%), mensuais (16,9%) e trimestrais (13%). Isto probablemente estea directamente relacionado co predominio das publicacións educativas (24,5%), en
canto á temática, seguidas das dedicadas á literatura (18,4%) e á cultura
(9,4%). Tamén representan un número considerable as publicacións de temática xeral local (8,75%), fundamentalmente boletíns municipais editados polos
concellos, que adoitan ser tamén de periodicidade anual.
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Fonte: elaboración propia

O contido destas publicacións é primordialmente informativo (66%), fronte a un contido literario, de opinión, gráfico ou publicitario.
Os principais editores de publicacións periódicas en Galicia son as institucións públicas, tal como podemos constatar pola cantidade delas que temos
editadas por centros educativos, concellos, Xunta de Galicia, universidades e
deputacións.
O lector ó que van dirixidas forma parte dun público universal, fronte a
colectivos específicos, asociacións, institucións ou empresas.
Estas publicacións edítanse e imprímense, maioritariamente, na provincia
da Coruña (49%), seguida a bastante distancia pola provincia de Pontevedra
(25%). Se circunscribimos aínda máis ese marco espacial, atopámonos con que
o concello no que máis publicacións periódicas se editan e imprimen é Santiago
de Compostela (24,5%), seguido da Coruña (12,7%), Vigo (10,5%), Lugo
(4,3%), Ourense (3,6%) e Pontevedra (3,3%).
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Fonte: Elaboración propia

No tocante á antigüidade, trátase, maioritariamente, de medios recentes que
comezaron a editarse nos últimos 5-6 anos e que teñen, un 80% deles, non
máis de 10 anos. Este dato sitúa o nacemento da maioría na década dos 90 e
comezos de 2000. Resulta paradoxal que o momento de máxima expansión
doutros medios como a radio, as canles de televisión e os novos medios electrónicos en rede, coincida cunha multiplicación tamén dos medios impresos,
probablemente gracias a unha reorientación do xornalismo escrito cara ó mercado local. Fronte a unha diversidade globalizada, os editores galegos apostaron pola información local dirixida a un público moi definido e localizado xeograficamente nos ámbitos provinciais, comarcais e núcleos de poboación
importantes.
Cómpre subliñar que a metade destas publicacións se edita totalmente en
lingua galega (50%), mentres que seguen a representar un número importante
aquelas que están enteiramente en castelán (18%). Outras linguas que aparecen
de xeito residual son o inglés e o portugués, que alternan con algunha das dúas
linguas oficiais de Galicia.
A metade destas publicacións está en formato A4 (29,5 x 21 cm). En canto
ó volume de páxinas, algo máis dun tercio destas publicacións componse de 25
páxinas ou menos, e dous tercios están por debaixo das 100 follas.
Outro dato interesante é que dous tercios destas publicacións non teñen editorial, é dicir, non emiten a súa opinión corporativa explícita. Historicamente,
dende a crise do xornalismo político de principios de século, o xornalismo
galego evolucionou cara a un xornalismo de servicios, máis preocupado polo
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ocio, a cultura e a sociedade que polo devir das institucións e actores políticos1.
Isto obsérvase, por exemplo, na evolución do espacio dedicado á información
política e á información cultural nas últimas tres décadas; mentres a presencia
de información política descendeu un 50% nos periódicos galegos, a información sociocultural duplicouse. Esta maior preocupación por achegarlle temas
próximos ó lector parece ter certa relación co non-posicionamento ideolóxico
de tódalas publicacións.
O tipo de financiamento máis importante, na liña do dito anteriormente, é
a subvención -o 30% das publicacións que temos recibiron algunha subvención
dunha institución pública-, seguida do financiamento interno (22%). A publicidade custea enteiramente o 9% destes medios e participa no financiamento
doutro 19%, que comparte coa venda, subscrición e subvencións.
O seu ámbito de distribución é, en primeiro lugar, o local e despois o autonómico. Hai poucas publicacións de carácter estatal ou internacional e aínda
menos comarcais e provinciais. Está claro que o marco que auspicia a creación
e desenvolvemento dos medios impresos en Galicia é o local.
O noso traballo de investigación seguirá pero precisa da colaboración de
tódolos que editan publicacións. No remate deste artigo queremos mostrárllelo noso agradecemento a todas aquelas persoas, institucións e empresas que
colaboraron desinteresadamente na elaboración da base de datos do Arquivo de
Medios de Galicia. Sen a súa contribución nunca tería sido posible avanzarmos
nun terreo tan vasto e inestable como é o do panorama de medios locais,
comarcais, provinciais, autonómicos, estatais e internacionais que en Galicia
editamos. Agardamos que este noso traballo (de todos) sirva de apoio para
aqueles que, coma nós, decidan internarse no estudio dos medios de comunicación en Galicia, e de fonte para aqueles ós que simplemente lles esperte algún
interese.

1. López García, Xosé e García Orosa, Berta: “Prensa gallega: de la información política a la información de
servicio”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, n.º 7 (2001), p. 303-317.
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Resumo
AS PUBLICACIÓNS LOCAIS HOXE.
UNHA BREVE ANÁLISE
Silvia López Ben, Xosé López García

O Arquivo de Medios de Comunicación de Galicia, dependente da Sección de Comunicación do
Consello da Cultura Galega, conta cunha base de datos que pretende rexistrar tódalas publicacións
periódicas que se editan actualmente na nosa comunidade. Neste momento, a partir de 720 rexistros
confirmados dunha base total de 1780, podemos trazar un perfil tipo da publicación periódica galega
media actual. Unha porcentaxe importante responde ás seguintes características: unha revista escolar
de carácter anual, editada e subvencionada por institucións públicas e dirixida a un público universal.
O perfil indica que se edita e imprime preferentemente na provincia da Coruña, dende os anos noventa, que está escrita nun cen por cen en lingua galega e que emprega un formato folio e menos de 25
páxinas de extensión. A súa distribución redúcese ó ámbito local. Este dato dá conta da importancia
das publicacións educativas no panorama mediático galego, labor que lles debemos agradecer en boa
medida ós equipos de normalización lingüística dos centros, que impulsan e coordinan os traballos de
redacción e de impresión das revistas.
PALABRAS CLAVE

Prensa galega, arquivo, investigación.
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EL ESTADO DE LA PUBLICIDAD Y EL CORPORATE EN
ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA
Justo Villafañe
Ediciones Pirámide, 2001

Por primeira vez, a serie de informes anuais da publicidade asume o reto de analizar e estudiar os mercados
latinoamericanos. Isto, sen dúbida, é un importante esforzo dos autores xa que a metodoloxía de elaboración de
informes anuais é pouco habitual no outro lado do
Atlántico.
Os datos que desvela ese traballo son ben significativos, destacando a diminución do crecemento do investimento en publicidade no Estado español, que pasa do
13,83% do ano 1999 ó 9,35% do ano 2000, o que supón
un investimento total de 1.897.534 millóns de pesetas. A pesar disto, destaca
notablemente o aumento no investimento publicitario en Internet, que chega a
alcanzar cotas do 255% de incremento, aínda que en termos absolutos isto
supón un 1% do total.
O informe mantén a dinámica comezada o ano pasado de publicar un
monográfico. Nesta edición o tema elixido foi "A xestión estratéxica da marca",
dirixido por Ángel Alloza.
EL PERIODISMO HERIDO
José Manuel de Pablos
Editorial Foca, 2001

Este libro é o resultado das reflexións críticas do autor sobre
a evolución diverxente entre o xornalismo e a sociedade. A partir dun xornal, El País, De Pablos constata a transición dun xornal de calidade cara a un xornal típico de prensa popular. Tanto
nos contidos como nas formas, o xornalismo busca cada vez
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máis a rendibilidade social, económica ou de poder en prexuízo da información
de calidade. O autor foi quen de medir o grao de amarelismo das informacións
a partir do estudio pormenorizado de casos publicados nos principais xornais
estatais como El País, ABC, Diario 16, El Mundo e La Razón
DIGITALISMO. EL NUEVO HORIZONTE SOCIOCULTURAL
José B. Terceiro
Gustavo Matías
Taurus, 2001

Os autores deste libro comparten a teoría que entende que o
capitalismo acaba de entrar na etapa do dixitalismo.
Ábrese pois o debate da fin do capitalismo. Os autores defenden a existencia dun novo proceso explicando a súa orixe e as
tendencias a partir de novo do concepto de infolítico xa exposto
polos autores con anterioridade.
A conclusión principal do libro é ben clara: máis alá do novo
horizonte socioeconómico emerxe o novo horizonte sociocultural, fundamentado na converxencia tecnolóxica, sectorial,
empresarial, financeira, cultural, política, institucional de poder
e ecolóxica.
INFORME ANUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2001
Crisanto Placa Bayón (Director)
Edicións Zeta, 2001

Estamos diante do terceiro número da serie de informes
anuais das telecomunicacións en España que analiza as grandes tendencias derivadas da observación constante do sector
ó longo dun ano. O informe vén a constatar que o ano 1999
foi o último da época dourada das telecomunicacións, convertendo ó 2000 no primeiro dunha era marcada polo crecemento das comunicacións domésticas (fundamentalmente
acceso telefónico á rede desde o fogar) pero cun cambio de
conxuntura marcado pola caída das cotizacións das empresas tecnolóxicas.
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O informe estructúrase arredor de seis grandes bloques: análise internacional, regulación, descrición de alternativas, medios de comunicación e servicios,
industria e tendencias.
O obxectivo do informe é ambicioso: contribuír a clarificar o axitado e cambiante mundo das telecomunicacións e tecnoloxías da información.
LA TERCERA FASE. FORMAS DE SABER QUE ESTAMOS PERDIENDO
Raffaele Simone
Taurus, 2001

O autor deste ensaio reflexiona sobre o cambio mental e de
pensamento das xeracións do novo milenio. Esta terceira fase
que define o autor está marcada pola cultura audiovisual
(radio, televisión e Internet) e nela fixéronse posibles feitos
que xamais imaxinaría o ser humano. Esta revolución implica
para Simone unha perda progresiva de xeitos de coñecemento centenarios. Este é o lado escuro da revolución informática
e dixital.
O autor ilustra esta obra con algúns modos de aprendizaxe no próximo futuro, describindo como se forman e como
evolucionarán e, por suposto, analizando as consecuencias.
EL ESTILO DEL PERIODISTA
Álex Grijelmo
Taurus, 2001

Esta é a revisión actualizada dun clásico dos manuais de xornalismo. Grijelmo mellorou a súa obra con anécdotas e novos
exemplos extraídos da prensa diaria.
De novo, este libro convértese nunha guía da ferramenta coa
que traballan os xornalistas, a lingua, compartida por outros
gremios tamén con protagonismo na obra, como poden se-los
traductores, lingüistas e, por suposto, docentes.
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HISTÒRIA DE LA RÀDIO A CATALUNYA AL SEGLE XX
(DE LA RÀDIO DE GALENA A LA RÀDIO DIGITAL)
Rosa Franquet
Generalitat de Catalunya, 2001

Este traballo da profesora Franquet recolle os feitos máis
salientables da radiodifusión catalana durante toda a súa historia, a través de múltiples perspectivas –empresariais,
comerciais e por suposto da cidadanía–.
A autora defende a tese de que o espacio catalán ten unhas
características peculiares que o diferencian do resto de
España. A isto engádenselle todos os eventos propios da historia española, como a Guerra Civil, dúas dictaduras, unha
república, ... ata estabilizarse no período democrático dos
últimos 20 anos. Foi nesta última etapa cando se configurou un sistema público propio xunto coa creación dun sector privado autóctono.
Nestes anos de inicio de novo milenio, o reto para a radiodifusión catalana
é novo, marcado pola converxencia dixital e polo aumento de soportes.
MANUAL DE ESTILO
O Correo Galego
Editorial Compostela, 2001

Este é o primeiro proxecto dun libro de estilo dun xornal
escrito en galego. De feito, é o manual de referencia para os traballadores do único xornal feito en galego. É por iso que o
grande eixo sobre o que traballa este manual é a lingua. Deste
xeito, o manual asume o papel de ser "a proba da madurez do
noso idioma como vehículo de comunicación, plenamente
capacitado para facer un xornalismo de calidade e arraigado na
terra. Capaz de estar presente, con voz propia, na rede de redes,
internet".
O manual insírese dentro das experiencias multimedia que
desenvolve na actualidade o grupo Correo Gallego, e un dos
obxectivos é converterse nunha referencia no proceso de normalización da lingua dentro do espacio social galego.
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FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS

No cadro titulado "Comparación do orzamento 1986/1989/1992/1995/1998"
situado na páxina número 71 do número 0 da revista Estudios de Comunicación
cometeuse un erro. O que debería aparecer é:

Nota: Estas cantidades figuran en pesetas.
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