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A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

1. PRÓLOGO
A Sección de Comunicación presenta o seu Informe A Comunicación en Galicia 2004
como unha nova ferramenta para a comprensión das transformacións que se producen no
hipersector da comunicación en Galicia. A celeridade dos cambios obrigan aos estudosos
desta área a revisar deseguido as súas propostas e a manter vivo o debate sobre as derivacións
dos avances tecnolóxicos, empresariais e sociolóxicos no sector.
Esta nova entrega ofrece unha visión panorámica, o máis completa que fomos capaces
de preparar, pero non a única posíbel. Hai algunhas colaboracións comprometidas que non
chegaron e outras que non se puideron rematar. En todo caso, ofrecemos o Informe que
entre todos os que traballamos na Sección de Comunicación conseguimos redactar para esta
ocasión, co fin de analizar algúns dos complexos fenómenos que se producen neste sector,
en constante transformación.
Atendendo a estas necesidades de actualización de datos e de estimulación da reflexión,
a publicación organízase, como xa se fixera no anterior Informe, en tres partes; unha primeira en que se reúnen os monográficos sobre o estado da cuestión dos distintos medios e
áreas de estudo no ámbito da comunicación; unha segunda parte que denominamos
“Tendencias”, na que os investigadores desenvolven temas máis específicos; e, finalmente, a
compilación da produción bibliográfica en comunicación galega, tanto a editada dentro do
país, como a publicada por autores galegos en editoriais foráneas, ademais da principal produción científica das universidades galegas, nomeadamente as teses. Con esta organización
dos temas, o Informe A Comunicación en Galicia 2004 vai camiñando cara á súa madureza
como publicación de referencia no hipersector, útil para avaliar a situación dos medios galegos, e mesmo como manual de traballo para os estudantes da área, cada vez máis numerosos debido á ampliación da oferta universitaria.
A edición do Informe A Comunicación en Galicia 2004 pretende fomentar o debate
sobre comunicación, de xeito que se senten as bases dun diálogo continuo entre os profesionais e investigadores do hipersector. Así o fixemos ata hoxe e seguirémolo facendo no
futuro a partir dun proxecto galeguista, plural e participativo. O resultado é este Informe,
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que naceu con vocación de continuidade e que na súa formulación final está aberto a propostas e suxestións. Todas serán benvidas.
Como coordinador da Sección de Comunicación quero agradecer a colaboración de
todos os que elaboramos os traballos agora publicados, tanto desde a Sección e as súas distintas comisións técnicas, como dende moitas outras institucións dedicadas ao coñecemento. As súas contribucións son fundamentais para un mellor coñecemento da cultura e identidade galega e a súa posición na Sociedade da Información.
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2. SITUACIÓN NOS MEDIOS
2.1. OS MEDIOS IMPRESOS
Xosé López
Sección de Comunicación do
Consello da Cultura Galega

O sistema de medios impresos en Galicia atópase nun momento de adaptación ao
modelo de diversificación de produtos informativos que caracteriza o escenario da
Sociedade da Información e o Coñecemento. Nos últimos anos os produtos informativos
impresos en papel consolidaron a súa estratexia de incrementar a presenza nos distintos
ámbitos do hipersector sen grandes proxectos “estrela” ou compras significativas de cabeceiras –a última foi a do Diario de Pontevedra por parte do Grupo El Progreso–, asegurar a
súa implantación nos mercados de proximidade, agardar as consecuencias da fin do ciclo do
modelo que se consolidou na segunda metade do século XX e situarse na mellor posición
posíbel para unha reordenación que se anuncia nos últimos anos pero que non chega.
Á espera deses acontecementos, aumentou o número de cabeceiras de diarios de información xeral de pago, que pasa de doce a trece logo do nacemento de El Ideal Gallego.
Diario de Bergantiños o día 23 de novembro de 2003 –é unha cabeceira independente, aínda
que mantén tamén o nome de El Ideal Gallego e os promotores consideran que se trata
dunha edición comarcal de El Ideal; chegan os diarios gratuítos a Galicia coa edición de
Metro A Coruña desde o 18 de novembro de 2003; o diario en galego cambiou de nome –O
Correo Galego converteuse en Galicia Hoxe desde o 17 de maio do ano 2003–; desapareceu
da axenda inmediata a publicación dun novo diario de ámbito galego; apareceu un semanario –El Confidencial–, e aumentou o liderado de La Voz de Galicia no conxunto do mercado galego.
A cobertura de todo o relacionado coas denominadas “vacas tolas” e o desastre do
Prestige centrou a estratexia informativa, marcou as diferenzas entre as distintas cabeceiras e
9
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ocupou a atención dos lectores durante bastante tempo. Todos estes feitos producíronse nun
escenario de redefinición do modelo periodístico dos medios impresos (Josep Lluís Gómez
Mompart/David Vidal, 2003:25), cos diarios do Estado español deseñando estratexias para
vencer o reto de conseguir a incorporación da muller como lectora de diarios (Juan Manuel
de Toro/Visitación Lozano/Belén Milán, 2003:32) e cunha tendencia da industria mundial
a buscar novas vías para mellorar a circulación –as vendas– e, en definitiva, os resultados
económicos (World Press Trends, 2003:2-5). Un panorama complexo en que hai luces e sombras.
Á ESPERA DE CAMBIOS
A medida que pasan os anos da primeira década do terceiro milenio, as cabeceiras de
medios impresos, para as que algúns xa puxeron data de defunción, redefinen as características dos respectivos produtos informativos na procura de manter os seus lectores e, na
medida do posíbel, aumentalos. Non hai datos que apunten grandes cambios no actual
panorama. Só indican que aparecen e desaparecen cabeceiras, como aconteceu no século
XX, con especial importancia nos espazos de proximidade, mentres algunhas reforzan a súa
imaxe de marca da man da constancia no mercado, da calidade que ofrecen e dunha acertada xestión comercial. O que aumenta é a variedade de produtos –diferentes tipos de gratuítos (teñen éxito as franquías de fórmulas), novas propostas de prensa comarcal...– e os
sistemas para asegurar a súa viabilidade económica.
Advertimos moitos síntomas que anuncian, a medio prazo, cambios no panorama do
hipersector, onde parece probábel unha reordenación para atender as novas demandas e responder aos retos desta era dixital. Pero, cando facemos unha radiografía do presente, comprobamos que a tendencia dos medios impresos galegos a pechar os balances anuais cunha
difusión estábel e os ensaios de estratexias para evitar a perda de lectores, que constatamos
nos estudos do capítulo deste mesmo informe correspondente ao ano 2002, mantéñense na
actualidade.
Nos dous últimos anos non houbo grandes acontecementos, aínda que no camiño percorrido pasaron bastantes cousas. Asentáronse os equipos de dirección na maioría dos
medios –varios cambiaron coincidindo coa despedida dun século e a entrada no seguin-
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te–, aumentaron as promocións –resultaron especialmente relevantes as de produtos culturais e, de todas elas, a Biblioteca 120 de La Voz de Galicia no ano 2002, que foi un
rotundo éxito–, e melloráronse os deseños –na estrea de deseño en diarios foron protagonistas La Voz de Galicia e El Correo Gallego no ano 2002 e El Ideal Gallego, Diario de
Ferrol, Diario de Arousa e Faro de Vigo no ano 2003, mentres no das publicacións periódicas foi A Nosa Terra a que mudou a presentación a finais do ano 2001, no mes de
novembro; Grial tamén actualizou o seu proxecto e cambiou a presentación, feitos que
datan do comezo do ano 2003, momento en que tamén colleron o relevo na dirección
Víctor Fernández Freixanes e Henrique Monteagudo, onde substituíron ao desaparecido
Carlos Casares–. Nos nomeamentos, hai que citar tamén o da primeira defensora do lector na historia da prensa galega, a xornalista Arantza Aróstegui, que no mes de setembro
do ano 2002 substituíu ao xornalista Arturo Lezcano como “Amiga do lector” do xornal
La Voz de Galicia.
Neste breve relatorio de novidades hai que destacar o 150 aniversario de Faro de Vigo, o
diario decano do Estado español –celebrou o evento coa edición de varios produtos culturais e distintas actividades, entre elas a estrea do novo deseño o 25 de xullo e un acto ao que
asistiu o Rei Juan Carlos I–, así como o 125 aniversario de El Correo Gallego –celebrou o
evento coa edición dun selo conmemorativo con Correos e con varios produtos e actos– e
que o diario en galego, O Correo Galego, cambiou de nome o 17 de maio do ano 2003 e de
proxecto informativo –mudou as seccións, aumentou o número de páxinas, reforzou a
información...–. Agora, baixo o nome de Galicia Hoxe, entrou no escenario mediático con
novo director –Caetano Díaz, ata ese momento subdirector de El Correo Gallego, tomou o
relevo do director de O Correo Galego, Xosé Manuel Rey Novoa, quen pasou a director xeral
da nova cabeceira–.
Tamén apareceu El Confidencial o día 3 de marzo de 2003 –o xornalista Diego Martínez
asumiu a dirección desta publicación semanal, que no mes de maio do ano 2003 vendíase
ao prezo de 1 euro–; saíron en Vigo da man do Grupo Radio Vigo o mensual gratuíto Vigo
Virtual Press (febreiro de 2003) e Primera Edición (14 de febreiro de 2001, mensual de pago),
e apareceron novas publicacións periódicas comarcais –Terra Chá Xa, no mes de novembro
de 2003, en Vilalba, de periodicidade mensual...–, entre outros moitos feitos que merecen
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ser salientados neste informe. Unha das últimas novidades no mercado editorial galego chegou da man do Grupo Editorial La Capital, que sacou en novembro do ano 2003 un novo
diario para a comarca de Bergantiños –El Ideal Gallego. Diario de Bergantiños–.
Ademais desa nova cabeceira diaria de pago que apareceu da man de El Ideal Gallego no
mes de novembro, o día 18 de novembro do ano 2003 os diarios gratuítos chegaron a
Galicia. Aínda que a cidade herculina non ten no seu sistema de transporte o metro, agora
conta cunha edición do gratuíto Metro A Coruña, con Lía Santiso como xefa de redacción
dun produto que está resultando un éxito nas grandes cidades onde xa leva algún tempo
implantado (Madrid, Barcelona, Sevilla...).
Tamén asistimos ao nacemento de dúas publicacións mensuais: a revista Humus. Revista
de ocio, conservación y energía e a edición galega de Índice 7. Este e outros datos indican que
na era dos bits segue habendo novas propostas informativas de produtos en soporte papel.
En calquera caso, o panorama xeral non cambiou moito do que debuxamos neste
mesmo informe hai dous anos. A prensa de Madrid non conseguiu novas cotas de mercado
–mantense o acordo de El Correo Gallego con El Mundo, mentres Prensa Ibérica ten a propiedade de Faro de Vigo e La Opinión A Coruña– e as empresas galegas seguen conservando
os seus mercados locais, onde nos últimos anos contaron con importante presenza. Galicia
destaca no conxunto do Estado como un dos territorios onde os grandes grupos de comunicación apenas dispoñen de cotas de mercado.
A DIFUSIÓN
Nun panorama marcado polas dificultades para incrementar o número de lectores, o
aumento da difusión de La Voz de Galicia resulta especialmente significativo (cerca de
dous mil exemplares); tamén o de El Correo Gallego, aínda que neste caso sexa grazas á
alianza con El Mundo del siglo XXI e deixase de computar como cabeceira independente
de pago. Se contamos a difusión de El Correo Gallego como a que consegue na certificación da OJD para Galicia o xornal El Mundo, o conxunto dos diarios galegos con control
de difusión incrementou o número de exemplares vendidos en case oito mil exemplares
(os que gañaron exemplares sumaron 8.073, mentres que as perdas só ascenderon a 179).

12
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Cadro 1

Fonte: OJD.

Da análise das cifras podemos concluír que a situación actual da difusión supón a confirmación dunha tendencia rexistrada desde mediados dos anos setenta. La Voz de Galicia,
cunha estratexia de edicionalización, aumentou a súa presenza no mercado das catro provincias, aínda que tendo A Coruña como principal centro de difusión. Do mesmo xeito,
Faro de Vigo, que ensaiou o modelo de edicións nas principais cidades e logo pasou a un sistema de edicións no sur de Galicia –sobre todo en Pontevedra e unha en Ourense–, mantivo o mercado na cidade de Vigo e en boa parte de Pontevedra, o que o situou con firmeza no segundo posto por número de exemplares vendidos.
Cadro 2. DIFUSIÓN DA PRENSA EN GALICIA (1978-1988)

Fonte: Táboas elaboradas a partir dos datos de OJD e recollidas no libro La prensa diaria en Galicia (1976-2000).
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DOUS TEMAS PRÓXIMOS CON IMPACTO
Mentres nos ámbitos da industria se debatía con insistencia sobre o xornal do futuro, coa
presentación de folios electrónicos e tinta dixital, e nos ámbitos profesionais aumentaban as
voces que reclamaban extremar os controis para garantir a veracidade da información e evitar
os falsos nos contidos dos medios galegos, dous temas acontecidos na proximidade tiveron
especial presenza nos soportes e especial incidencia na opinión pública: o das “vacas tolas” e o
do Prestige. Falamos de cuestións que provocaron unha importante conmoción nos cidadáns
e, no caso do segundo asunto, unha significativa resposta social, con grandes mobilizacións
para protestar pola desafortunada actuación dalgunhas autoridades diante da catástrofe.
No caso do Prestige, o diario La Voz de Galicia realizou unha completa cobertura informativa e levou durante dous meses ese tema á portada do xornal como asunto principal.
Diante das dificultades para dispoñer de información oficial e logo de constatar que as autoridades “retiñan” información e trataban de ocultala, segundo os responsábeis deste medio1,
buscaron fontes que facilitasen información precisa e despregaron medios propios para estar
no lugar dos feitos –tanto nas zonas máis afectadas como sobrevoando as zonas do mar máis
contaminadas para coñecer a situación das manchas dos vertidos–. O tratamento informativo mereceu unha boa acollida por parte das forzas da oposición e das organizacións que
promoveron a protesta social pola resposta das autoridades logo da catástrofe, mentres desde
a Xunta de Galicia houbo voces moi críticas coa liña informativa seguida polo diario editado na Coruña.
Os outros diarios galegos tamén destinaron abundante espazo á cobertura da catástrofe
e as súas consecuencias. Ninguén quixo quedar atrás no tratamento cuantitativo, que na
maioría dos casos estivo acorde coa transcendencia dos acontecementos. No lado cualitativo, hai que dicir que a maioría dos medios prestaron máis atención ás teses defendidas desde
a Xunta e desde o Goberno central, aínda que dando cabida a todas as posturas que xurdiron nese contexto social e político. Podemos dicir que desde os lectores houbo unha clara
bipolarización tanto en relación coa valoración que lles mereceron os feitos –especialmente
1. Os responsábeis do diario mostráronse críticos coa política informativa que seguiron as autoridades. En varios actos públicos, o
director adxunto deste xornal, Xosé Luís Vilela, explicou as trabas que atoparon na busca de información e destacou os datos imprecisos que facilitaron as autoridades.
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a actuación das autoridades– como co tratamento dado polos medios –uns lectores aceptaron a información facilitada polos medios e outros mostráronse esixentes e a favor dunha
maior atención aos promotores da protesta social–.
Amais dos textos publicados todos os días nos xornais e periodicamente nas publicacións semanais e mensuais, a partir deses traballos saíron varios monográficos –La Voz de
Galicia– e libros –destacaremos o libro coas crónicas de Suso de Toro, Nunca máis Galiza á
intemperie, e o publicado por tres xornalistas galegos de El Correo Gallego, Tierra de Titanes,
Carlos Luis Rodríguez, Luis Pousa e Caetano Díaz–.
O segundo asunto que mereceu unha especial atención dos medios impresos galegos
tivo que ver con información dun asunto sanitario: o da Encefalopatía Esponxiforme
Bovina (EBB), enfermidade máis coñecida como o mal das “vacas tolas”. Unha mirada
desde o presente indica que o tratamento que lle deu a prensa ás “vacas tolas”, aínda que
moi amplo en espazo, ofrece luces e sombras no referido á calidade informativa, xa que os
estudos posteriores constataron imprecisións, contradicións, certo alarmismo, pouco aproveitamento dos coñecemento dos especialistas que traballan en Galicia e mostras de que non
sempre se lle aplicou o rigor á elaboración das mensaxes, entre outras cuestións. Cando xurdiu o primeiro caso da Encefalopatía Esponxiforme Bovina en Galicia, na terceira semana
de novembro do ano 2000, varios xornais dedicaron máis de catro planas nun mesmo día
a esta cuestión (X. López et al., 2003:99). A atención informativa sobre este tema baixou
considerabelmente a finais do mes de decembro do ano 2002. Nos anos 2001 e 2002 só
tivo unha presenza puntual cando se producía algún caso illado de res enferma e as autoridades o daban a coñecer.
DAS NOVAS E VELLAS PROPOSTAS
As novas iniciativas no eido dos medios impresos chegaron, sobre todo, da man dese
novo diario en Bergantiños, que xa comentamos, e das publicacións periódicas gratuítas,
que naceron arredor de empresas de comunicación xa estabelecidas. No apartado de proxectos que seguen na actualidade podemos destacar El Confidencial, na cidade da Coruña,
promovido por Consultores para la Internacionalización de Empresas, S.L.; Futbolsite
Depor, na cidade da Coruña, e Fubolsite Celta, en Vigo, que edita Xornal Galinet S.A.
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(tamén edita Fulbolsite R. Madrid, que distribúe en Madrid); Vigo Virtual Press, desde comezo do ano 2003, entre unha importante lista de medios impresos periódicos gratuítos que
se estrearon no mercado. Outras publicacións apareceron e desapareceron neste tempo,
como foi o caso de Xornal.com como semanario de información xeral gratuíto na Coruña,
Vigo e Santiago.
Estas iniciativas, que se suman a outras que funcionan no ámbito comarcal, indícannos
unha tendencia a aumentar a oferta de información mediante publicacións gratuítas en
todos os ámbitos territoriais. Tamén é ben certo que a inexistencia dunha gran cidade en
Galicia converte o noso país nun lugar de escaso interese para os grandes grupos que nos
últimos anos puxeron en marcha proxectos de diarios gratuítos sobre todo nas cidades de
Madrid e Barcelona. Polo tanto, todos os datos apuntan que as publicacións gratuítas nas
cidades serán moi especializadas tematicamente –deportes, turismo...– ou, noutro caso, moi
localizadas territorialmente –publicacións para comarcas–.
No segmento de publicacións periódicas de pago apenas houbo cambios. Todas seguen
adiante cos seus proxectos, agora reforzados con iniciativas puntuais. Ningunha solicitou
nestes dous anos o control de difusión da OJD, o que as sitúa nun campo moi testemuñal,
sen datos minimamente obxectivos para coñecer a súa incidencia real. E só nalgúns casos os
seus proxectos de mellora pasan por reforzar a calidade dos contidos e tentar chegar mellor
aos colectivos que constitúen público obxectivo (podemos citar neste apartado a Grial, que
agora incorpora a cor na portada, novas seccións e unha maior atención aos temas que máis
incidencia teñen na vida do país, o que mostra unha concepción da cultura moi ampla e
moderna, en sintonía coas concepcións vangardistas do momento actual).
En canto aos diarios de pago, os prezos das cabeceiras editadas en Galicia rexistraron
subas nos dous últimos anos. A finais do ano 2003 só tres destes xornais –Diario de Ferrol,
La Opinión A Coruña e Diario de Arousa– se vendían por menos dun euro, que é o prezo
que mantiña a maioría durante seis días da semana.
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Cadro 3

2

Datas de referencia: Ano 2002: semana do 18 ao 24 de marzo.
Ano 2003: 18 e 22 de maio e 1 e 9 de setembro (cando houbo cambios, aparece
o novo prezo logo do que figuraba no mes de maio).

INICIATIVAS DE ÉXITO
Os medios impresos galegos emprenderon varias iniciativas de mellora nas súas plantas
de impresión –casos do Grupo Voz de Galicia e do Grupo Editorial La Capital– ou nas promocións de produtos, unhas veces relacionados coas industrias culturais e outras con produtos moi variados (servizos de mesa, pezas de louza, xogos...). Todas as propostas recibiron unha boa acollida e conseguiron aumentar a difusión, aínda que poucas veces supoñen
a incorporación de novos lectores que logo sigan mercando ese produto informativo de
xeito continuado.
2. Nas mostras do ano 2003, o prezo deste xornal non figura na portada. Indícase que se vende conxunta e inseparabelmente con
El Mundo por 1 euro.
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Das promocións, cumpriría destacar sobre todo a Biblioteca 120, de La Voz de Galicia,
un éxito editorial sen precedentes na historia do país, as promocións de música galega, do
Diccionario Enciclopédico Galego Universal e da letra propia –a “Gallaecia Castelao”, creada a partir de caracteres medievais, presentada en abril de 2003 e que se sumou aos símbolos de identidade de Galicia como pobo– desta mesma cabeceira, e a publicación da
Gran Enciclopedia Galega na lingua de Rosalía, iniciativa promovida polo Grupo El
Progreso-Diario de Pontevedra. Aínda que todas as iniciativas de produtos da industria
cultural resultaron de interese (véxase os casos de “Peixes de Galicia”, “El médico en
casa”,...), ninguén dubida que tanto a Biblioteca 120 como a publicación en galego da
Gran Enciclopedia Galega e dun Diccionario Enciclopédico Galego Universal supuxeron un
fito sen precedentes e un importante paso adiante para contribuír á normalización da lingua galega nos ámbitos de referencia da comunicación.
Das renovacións nas plantas de impresión, hai que destacar que se mellorou o parque
existente, xa bo –rotativa nova no Faro de Vigo ou rotativas en bo estado na maioría dos
outros grupos–, e púxose a punto nos casos de La Voz de Galicia e dos diarios do Grupo
Editorial La Capital. O Grupo Voz de Galicia incorporou dúas novas unidades, subministradas por Koenig&Bauer-Albert (KBA), para aumentar a capacidade para imprimir páxinas –de 96 a 112– e duplicar as posibilidades de incorporar planas a cor –de 16 a 32 por
exemplar–. Ademais de mellorar o produto, a planta de La Voz de Galicia convértese na “primeira do mundo que conseguiu facer compatíbeis dúas máquinas de distinta tecnoloxía”,
segundo o propio xornal (La Voz de Galicia, 27 de maio de 2003, páxina 48).
O Grupo Editorial La Capital inaugurou no mes de xuño do ano 2003 unha rotativa
–é unha Harris 845, que consta de cinco corpos dobres e tres en y grego– na súa planta de
impresión, no polígono de Pocomaco, na Coruña. A mellora tecnolóxica, que permite unha
mellora na calidade de impresión, con máis cor e maior rapidez, coincidiu co cambio de
deseño dos tres diarios de información xeral do grupo –El Ideal Gallego, Diario de Ferrol e
Diario de Arousa–, o día 19 de xuño, cunha maquetación máis fluída, e a estrea de libro de
estilo, de obrigado cumprimento para redactores e colaboradores. A nova máquina permite a impresión de ata 96 páxinas, con 24 delas a cor, o que supuxo a duplicación da capacidade produtiva con que contaba o Grupo Editorial La Capital, segundo informaron os
diarios do grupo (El Ideal Gallego, 19 de xuño de 2003, páxina 12).
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DESAFÍOS XORNALÍSTICOS
O panorama dos medios impresos galegos apunta iniciativas para afrontar os desafíos
presentes e futuros con cambios nos produtos informativos –novos deseños, novas seccións...– e con melloras nas plantas de impresión –maior eficiencia produtiva e máis cor–.
Trátase dun conxunto de iniciativas que contribúen a mellorar a competitividade no mercado e a ofrecer produtos de maior calidade. Certamente, avances importantes no escenario mediático de comezos do terceiro milenio, tendo en conta os estudos comparados coa
situación dos medios impresos noutras localizacións xeográficas de Europa. Pero estes pasos
adiante non deben impedir reflexións críticas sobre o xornalismo que se fai, que aínda ten
moitos retos pendentes para acadar a calidade desexada. Non falo de algo exclusivo de
Galicia, porque se trata dun fenómeno xeral, pero con incidencia tamén no caso galego, que
nos afecta máis directamente por próximo.
As rutinas profesionais ameazan ese “xornalismo puro e duro” que moitos profesionais
practicaron en distintas etapas históricas. Das súas achegas seguen bebendo os xornalistas
actuais, ás veces atrapados na maraña de comunicados oficiais e con pouco tempo para
“patear as rúas” e escoitar os puntos de vista dos cidadáns, que son os suxeitos da información. En todos os medios, nas reunións de traballo, hai numerosas referencias á necesidade
de conseguir que a axenda dos produtos informativos diarios se axuste o máis posíbel á
axenda dos cidadáns. Os datos indican que esta inquedanza resulta estimulante, xa que mostra o interese por buscar un xornalismo que mellore o que actualmente se fai.
Os desafíos afróntanos non só as empresas, interesadas en contidos que aseguren máis
público na medida en que supón máis influencia e máis volume de negocio, senón tamén
os profesionais, que encontran na formación continua unha saída. Varios programas de cursos organizados polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e a Facultade de Ciencias
da Comunicación, coa colaboración de institucións e empresas (nomeadamente, de Fenosa
e da Dirección Xeral de Comunicación e Audiovisual), tratan de darlles resposta a estas
necesidades. Algunhas empresas e profesionais tamén organizan programas puntuais para
explicar novas técnicas de traballo e o manexo de novas ferramentas.
En xeral, o xornalismo galego, como o xornalismo universal deste comezo de milenio,
precisa de doses de aire fresco que tanto empresas como profesionais buscan por distintas
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vías, aínda que moitas veces resultan complexas e nalgunhas ocasións non son complementarias. O obxectivo reside en elaborar produtos que non só teñan boa presentación, senón
tamén que antepoñan a busca da verdade a calquera outra consideración e que garantan o
rigor. É dicir, que ofrezan máis calidade.
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ANEXO
Iniciativas máis destacadas dos principais xornais galegos
Neste anexo figuran as iniciativas máis destacadas desenvolvidas polos diarios galegos.
As empresas de comunicación fixeron, por pedimento da Sección de Comunicación, a súa
valoración das principais iniciativas que levaron adiante no ámbito das infraestruturas, da
promoción e dos contidos.
Polo que respecta ás principais iniciativas de produtos e promocións podemos indicar
que son moitas as postas en marcha polos distintos xornais. El Correo Gallego e Galicia Hoxe,
diarios editados pola Editorial Compostela, activaron o seu Espacio de Arte, emitiron selos
e postais de Galicia e publicaron a Biblioteca Millenium (xunto con El Mundo) e CDs de
música clásica. La Voz de Galicia, pola súa banda, presentou produtos editoriais e culturais
como a Biblioteca 120, a colección de discos Son de Galicia e os coleccionábeis “La Galicia
de los Pazos” e “La Galicia de los Monasterios”. Ademais, ofrecéronselles aos lectores libros
ou lecturas sobre grandes temas de actualidade como a catástrofe do Prestige ou a guerra de
Irak. Deporte Campeón realizou promocións relacionadas coas principais competicións futbolísticas: con relación á Copa do Rei 2002 distribuíronse mochilas, chuvasqueiros, copas,
bandeiriñas e pósteres do campión e, ademais, un libro de sinaturas dos xogadores do
Deportivo e panos da Champions League. El Ideal Gallego distribuíu entre os seus lectores
servizos de mesa e vaixelas, ademais de produtos culturais como antoloxías dedicadas aos
autores homenaxeados no Día das Letras Galegas e dúas coleccións de fascículos: “Las Rías
de Galicia” e outra colección sobre a cidade da Coruña. Pola súa banda, o outro diario do
grupo La Capital, Diario de Ferrol, ofreceu un xogo de vaixela e outro de licoreira. Atlántico
Diario entregou libros (Día das Letras Galegas), con sobrepago ou de xeito gratuíto, e
outros artigos culturais (xadrez para nenos, moedas da peseta na súa historia…), desenvolveu o concurso de preguntas e habilidade “Desafío Universitas”, o concurso “El Cartero
Real”, preestrea de filmes e póster de agasallo para os lectores; todas estas iniciativas foron
compartidas con La Región, que sumou ademais un libro de fotografías de Ourense, distribuído en fascículos, a colección de debuxos do 20º aniversario do Carrabouxo e o agasallo
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de máscaras de Entroido cos rostros de políticos e dirixentes sociais. Polo que respecta ao
Faro de Vigo, este medio editou unha colección, distribuída gratuitamente, de nós mariñeiros, unha colección de 25 fascículos sobre a Batalla de Rande, a Guía cidadá de Vigo e da
súa área metropolitana, o Xadrez Afonso X e mais a Enciclopedia do Mar, colección de 12
tomos de temática mariñeira. La Opinión de A Coruña distribuíu varias coleccións de produtos culturais no último bienio: “Geografia de Galicia”, “Virgen del Carmen”, cadro de
cerámica en pezas opcional para os subscritores, “Picasso en A Coruña” –28 láminas gratuítas das obras de Picasso na súa xuventude–, “Peixes de Galicia” colección composta por
52 peixes do litoral galego –e “La Coruña, postales para el recuerdo”–, 32 entregas gratuítas de postais históricas da cidade. Finalmente, El Progreso de Lugo editou, conxuntamente
co Diario de Pontevedra, a Gran Enciclopedia Galega (Silverio Cañada), títulos de literatura
en castelán e, de xeito independente, as coleccións de fascículos “Historia de Lugo”, “Lugo”,
de Juan Soto, “Lugo verde” e a historia da catedral.
En canto ás iniciativas de contidos e deseño do xornal a máis importante da Editorial
Compostela é, sen dúbida, a aparición do diario Galicia Hoxe, que substituíu a O Correo
Galego. Así mesmo, dende o ano 2002 El Correo Gallego conta cun novo deseño. Pola súa
banda, La Voz de Galicia redeseñou o xornal, coincidindo co seu 120 aniversario, no intento
dunha maior limpeza das páxinas. Ademais, reestruturáronse os contidos, apostouse polo
tema do día, que se desenvolve na sección “A Fondo” e reforzouse a área de edicións, aproveitando o redeseño do medio. Os contidos do xornal ampliáronse con suplementos semanais como “Fugas” e “Culturas”. O diario deportivo Deporte Campeón incluíu un xornal dedicado á consecución da Copa do Rei de 2002 polo Deportivo, entregou especiais dos finais de
Liga, informacións especiais dos trofeos de verán de distintas disciplinas, fichas dedicadas á
formación de profesionais de fútbol base e operou cambios e mellora na maquetación e na
fotografía. O Grupo La Capital fixo un cambio de maquetación en todos os xornais do grupo
–El Ideal Gallego, Diario de Ferrol e Diario de Arousa–, editou un libro de estilo interno para
estes medios, mellorou as edicións locais cun reforzo informativo e editou o novo xornal El
Ideal Gallego. Diario de Bergantiños. Pola súa banda, El Ideal Gallego iniciou a publicación
dunha páxina escrita integramente en galego. La Región e Atlántico Diario tamén fixeron cambios no contido e deseño. En concreto, cambiouse a letra dos titulares (de Bodoni a Futura)
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e do corpo do texto (de Bodoni a Times) co obxectivo de facilitar a lectura. Atlántico Diario
incluíu a sección “Guía de Vigo” e un editorial diario na páxina 3, ademais de converter a
última páxina do xornal nunha portada dos deportes, na que se emprega unha dobre páxina
envolvente con deseño de revista. La Región, pola súa parte, introduciu un suplemento sobre
deportes minoritarios, incrementou as seccións de opinión e remaquetou varias seccións e os
números especiais. O Faro de Vigo renovou o seu deseño o 25 de xullo de 2003, ademais de
editar os novos suplementos semanais “Estela”, “Motor”, “Visado”, “Faro da Cultura” e 13
suplementos especiais mensuais sobre o 150 aniversario do Faro de Vigo.
La Opinión de A Coruña cambiou o deseño da páxina de carteleira-cine, dos suplementos semanais “Motor”, “Campeones”, “Saberes” e da páxina dedicada á vela en Galicia,
“Náutica y mar”. Por último, El Progreso abriu a edición do 15 de abril de 2004 cunha nova
maquetación nunha liña actual que estrutura a información en distintos niveis de lectura.
Modernizou o produto, que agora está máis atento á información de servizos. Polo que respecta aos contidos, abriuse unha nova sección, Cultura, que se independiza de Sociedade e
pasa a ocupar as derradeiras páxinas do xornal, introducíronse os suplementos “Fin de
semana”, “Negocios”, “Terra”, “De Marcha” e o redeseño de “Campus”, e houbo un cambio de denominacións: “Local” pasa a chamarse “Lugo”, “Comarcas” substitúe a
“Provincias” e “Sociedad” deixa de ser “Sucesos”. No sitio web prodúcese a actualización
permanente das noticias co servizo da AGN.
Finalmente, as iniciativas nas infraestruturas da prensa galega foron tamén numerosas.
El Correo Gallego e Galicia Hoxe puxeron en marcha unha intranet, triplicaron a capacidade
de comunicación da redacción coa planta de edición, incrementaron a 512 K o caudal da
conexión de Internet e estabeleceron os arquivos dixitais de fotografías e xornais. La Voz de
Galicia ampliou a rotativa coa instalación dunha torre Cornet nova, aumentou a oferta diaria de cor nas páxinas do xornal, instalou un sistema editorial novo, adaptado ás necesidades do novo deseño, mellorou a rede de comunicacións coas distintas delegacións do periódico e consolidou unha rede de correspondentes propios no estranxeiro. Pola súa banda,
Deporte Campeón introduciu as cámaras dixitais, unha nova rotativa, máis cor nas páxinas,
melloras nos equipos informáticos, sistemas de busca de información e fotografía e unha
hemeroteca dixital. Pola súa banda, o Grupo La Capital instalou unha rotativa Harris 845
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de cinco corpos, dúas pregadoras, seis rebobinadoras e un stacker. Tamén se introduciron significativas melloras na planta de impresión de Pocomaco das que se benefician El Ideal
Gallego e o Diario de Ferrol. Nestes últimos dous anos, Atlántico Diario comezou a dixitalización da súa produción fotográfica, duplicou a capacidade de transmisión da liña telefónica entre os talleres de filmación e a rotativa, ampliou significativamente a capacidade de
almacenamento dos discos duros centrais do sistema editor, ademais de colocar unha antena para a recepción dos contidos de EFE e ampliar e refrixerar a sala de ordenadores. Pola
súa banda, en La Región incrementouse a velocidade das comunicacións internas coas delegacións e oficinas, instalouse unha nova versión de Arcano, o sistema de documentación do
arquivo, substituíuse a rede de PCs, aumentouse a capacidade de almacenamento de datos
e, por último, instalouse un novo software de xestión publicitaria e financeira. O Faro de
Vigo tamén mellorou as súas infraestruturas: ampliación da cadea de produción, diversificación de formatos (tabloide e broadsheet), mellora da calidade de impresión en 45 gramos e
calidade comercial en papel estucado de 65 gramos e secado rápido con forno, gran capacidade de encarte automático, almacenamento de exemplares listos para encartar e preencarte para elaborar exemplares de ata 265 páxinas a cor ou para aumentar a capacidade de
encarte. Polo que respecta a La Opinión de A Coruña, este xornal incrementou o ancho de
banda no acceso a Internet e ampliou a memoria RAM nos terminais. Por último, tanto o
Diario de Pontevedra como El Progreso trasladáronse a novas instalacións que permiten un
marco máis apropiado para o desenvolvemento do traballo dos medios. Así mesmo, o Diario
de Pontevedra renovou por completo os equipos Macintosh cun programa de autoedición e
instalación de redes de conexión, concentrou a recollida de datos de teletipos e servizo fotográfico alleo cun programa personalizado Ailink, centralización dunha única base de datos
de fotografía, creación dun arquivo temático de contidos publicados e conexión en liña de
todas as delegacións. Polo que respecta a El Progreso, fixo melloras técnicas na comunicación
coa Mariña e entre as propias delegacións desta área xeográfica.
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2.2. A RADIO
Xosé Ramón Pousa Estévez
Universidade de Santiago de Compostela. Arquivo de Comunicación

1. GALICIA PECHA O MAPA ANALÓXICO SEN UN MODELO RADIOFÓNICO
PROPIO
Despois de medrar de forma espectacular nas dúas últimas décadas e multiplicar por
cinco o número de emisoras existentes ao comezo da transición política, o sistema radiofónico galego quedou pechado nos primeiros anos do século XXI, debido, fundamentalmente, ao esgotamento das bandas de frecuencias analóxicas (OM e FM) e á ralentización da
posta en marcha do Digital Audio Broadcasting (DAB), que pon de novo en mans da Xunta
a concesión de emisoras comerciais e públicas de coberturas a nivel galego e local. En todo
caso, as competencias en materia de creación de emisoras serviron para facilitar a implantación das grandes cadeas e do sistema de distribución de contidos radiofónicos fortemente
centralizados, e non favoreceron o que a priori era unha necesidade, a creación de programacións realizadas en Galicia e para os galegos.
Entre os anos 2002 e 2003 apenas se puxeron en marcha dúas novas emisoras legais, pertencentes ao último paquete das 41 emisoras comerciais concedidas pola Xunta en marzo de
1998 e que aínda estaban inactivas, outorgada unha a Faro de Vigo S.A., en Vigo, e outra a
Canal Mundo Radio Galicia S.L., na Coruña. Outra cousa é que os novos concesionarios
de emisoras completasen o proceso legal estipulado para converter a concesión provisional
en definitiva. Pasados cinco anos dende a concesión inicial só nunha ducia de casos se cumpriron os requisitos. O prego de condicións do concurso de concesións estabelecía que, unha
vez rematada a instalación das emisoras, os interesados deberían solicitar a preceptiva inspección dos Servizos Técnicos da Dirección Xeral de Telecomunicacións do Ministerio de
Fomento, que remitiría un informe para ser aprobado polo Consello da Xunta e, posteriormente, sería publicado no Diario Oficial de Galicia. As concesións provisionais de 1998
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non serán definitivas ata que se complete este proceso; malia isto, a meirande parte delas
están pendentes de rematar os trámites. Neste tempo, a Xunta ten autorizados e publicados
no DOG media ducia de cambios de titularidade de emisoras correspondentes ao polémico paquete de concesións que permitiu o espectacular crecemento en Galicia da cadea
COPE e o estancamento da SER.
Aínda que o número de frecuencias non puido medrar legalmente polo peche do mapa
analóxico, si proliferaron nos últimos dous anos emisoras alegais que, ben carecen de permiso de emisión ou ben vulneran os termos da concesión, en canto á localización e potencia de emisión, nun clima de total permisividade por parte das autoridades competentes, que
vén caracterizando as dúas últimas décadas da radio en España. Así, no bienio 2002-2003,
estableceuse en Galicia unha cadea da igrexa evanxélica Radio Amistad con emisoras na
Coruña, en Lugo, en Vigo e na Estrada, que emiten en frecuencias propias da radio comercial, así como unha ducia de emisoras “pirata”, de carácter non-comercial, coma Radio
Kaos, en Ferrol; Onda 6 e Radio Lúa, en Ourense; ou Ceibe Radio, en Marín, xunto a emisoras educativas como Junior´s Radio e Radio Rosalía, en Santiago, Radio Benposta, en
Ourense, Radio do CEP Celso Emilio Ferreiro, en Vigo, ou Radio EIS, na Coruña, que dan
conta do pobre panorama da radio alternativa en Galicia, onde apenas emiten vinte emisoras deste tipo fronte ás 1.500 que existen no Estado español.
No bienio 2002-2003, promovidas polo Grupo Voz –despois de modificar o seu acordo coa cadea Onda Cero–, que pasou do control de Telefónica ao Grupo Planeta, renace
timidamente a cadea de radio xeralista e de cobertura autonómica Radiovoz, con emisoras
na Coruña, en Carballo, en Ferrol, en Santiago, en Lugo, en Ourense, en Pontevedra e en
Vigo, así como a radiofórmula musical Europa FM –tamén xestionada polo Grupo Voz–,
con emisoras en Ferrol, en Santiago, en Ourense, en Lalín, no Porriño e en Vigo.
Froito da entrada en funcionamento do último paquete de novas frecuencias adxudicadas pola Xunta, a mediados do ano 2001 aparece unha nova emisora en Galicia, baixo a
denominación de Cadena Noroeste, e que durante o período 2001-2002 será a única radio
comercial de ámbito galego que neses momentos funciona no noso país. No 2003, mantendo a súa estrutura, Radio Noroeste convértese en Radio Líder. A emisora cabeceira da
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cadea segue a estar localizada en Santiago de Compostela malia que a frecuencia en que
emite –101.9 FM– foi concedida en Santa Comba a Medios Autonómicos de
Radiodifusión Gallegos S.L., e as outras vinte frecuencias que espallan a programación da
cadea pertencen a emisoras municipais asociadas dispersas por toda Galicia. Unha cadea
que, ao unir emisoras comerciais e públicas municipais nunha mesma programación, e sen
suscitar grandes denuncias, racha con todos os esquemas legais, exemplificando o grao de
non-regulamentación en que vive o sector radiofónico en Galicia. Este modelo de cadea
comercial de ámbito galego segue a poñer en dúbida o sistema de concesión de emisoras
realizado pola Xunta que, pola vía ordinaria, non facilitou o nacemento de cadeas comerciais de produción e difusión exclusivamente galega e que, contrariamente ao acontecido en
Cataluña, serviu para facilitar o crecemento en Galicia das cadeas xeralistas e especializadas
da radio de difusión estatal.
A RADIO DIXITAL NON ARRINCA
O esgotamento do dial analóxico debera dar paso á implantación do modelo de radio
dixital, consensuado en Europa baixo o formato Dixital Audio Broadcasting (DAB) e que se
atopa con grandes problemas de implantación, debido ás dificultades do sector para producir novos formatos radiofónicos para públicos aínda inexistentes e á necesidade de abaratar
os custos de produción dos novos receptores. A falta de que a Xunta defina o modelo de
radio dixital, con capacidade para emisoras comerciais e públicas de distinta cobertura, en
Galicia estase difundindo o múltiplex FU-GAL en probas, máis concretamente na canle
11C de VHF (220352 Mhz). O operador deste múltiplex é RETEGAL (Redes de
Telecomunicacións Galegas), que é unha empresa pública dependente da Xunta que xestiona as redes de transporte e difusión que lle dan servizo á Compañía de Radio e Televisión
de Galicia. Este múltiplex ten capacidade para seis programas, dos cales tres correspóndenlle á Radio Autonómica Galega e os outros tres terán que saír a concurso público.
A emisión de DAB leva funcionando en probas de forma estábel dende marzo de 2002,
cunha cobertura que alcanza o 60% da poboación galega. Das seis canles, unicamente transportan audio tres: unha da Radio Galega, correspondente á emisión analóxica convencio-
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nal, e as outras dúas a emisións experimentais e ocasionais tamén da radio autonómica. Ao
remate de 2003 estábase emitindo dende os seguintes centros: O Pedroso (Santiago),
Bailadora-Ares (Ferrol e A Coruña), Domaio (Vigo), Tomba (Pontevedra) e Seminario
(Ourense). Está previsto poñer en funcionamento tres centros máis nun prazo de tempo
breve en Lugo, O Xistral (A Mariña Luguesa) e Meda (sur de Ourense). Pola súa banda,
RNE emite en dixital as programacións de Radio 1 e Radio 5 a través do múltiplex 10A,
situado en Ares.
2. A RADIO PÚBLICA
Existen tres grandes tipos de emisoras de carácter público:
· As pertencentes a Radio Nacional de España, que teñen carácter estatal e emiten catro
programacións en Galicia: RNE 1, Radio 2, Radio 3 e Radio 5.
· As emisoras autonómicas integradas na Compañía de Radiotelevisión de Galicia
(CRTVG), que emiten a programación da Radio Galega.
· As emisoras municipais, dependentes de cada un dos concellos con emisora propia,
agrupadas a meirande parte delas en EMUGA (Emisoras Municipais Galegas).
Fóra destes grandes grupos, en Galicia funciona unha emisora de tipo institucional,
Radio ECCA. Non é claramente unha emisora pública pero tampouco entra na categoría
das emisoras comerciais. Radio ECCA é unha emisora educativa, rexentada polos xesuítas.
Emite dende Vigo unha programación de tipo cultural sen publicidade. Este tipo de emisoras xorden a raíz das primeiras concesións de frecuencias efectuadas pola Xunta. Daquela
o goberno galego outorgou frecuencias a organismos non comerciais tales como a
Asociación de Prensa de Lugo ou a Fundación Lea, en Ourense. Finalmente, estas emisoras
reverteron ao sistema comercial e nestes momentos dan soporte ás programacións da SER
Convencional en Lugo e de Onda Cero en Ourense.
2.1. Radio Nacional de España
Radio Nacional de España ten hoxe unha complexa estrutura técnica de carácter territorial en Galicia. Corenta e sete emisoras de Onda Media e Frecuencia Modulada –oito
máis ca no anterior bienio– e dúas canles dixitais (DAB), que propagan o sinal de catro pro-
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gramacións diferenciadas: RNE 1, radio convencional; RNE 5, radiofórmula de noticias;
RNE 2 e RNE 3, dúas fórmulas musicais.
Só existen ventás con programación autóctona en RNE 1 e RNE 5. As outras dúas fórmulas musicais simplemente repiten unha programación orixinada integramente nos estudos centrais. Isto é así dende o ano 1992, data en que, argumentando razóns económicas,
Radio Nacional suprime as emisións de Radio 4 en Galicia, unha programación mixta feita
integramente en galego. Esta supresión, que afectou a todas as comunidades españolas agás
Cataluña, suscitou unha intensa polémica nos eidos político e cultural galegos.
Nas últimas décadas Radio Nacional de España multiplicou de forma espectacular a súa
infraestrutura en Galicia. A primeira emisora que se instala no país é a da Coruña, en 1940.
Era unha peza máis do potente e centralizado aparello informativo radiofónico que daquela potenciou o franquismo. As primeiras emisións fanse cunha emisora móbil alemá que xa
empregara Franco durante a Guerra Civil e non será renovada ata os anos 50. A renovación
tecnolóxica máis importante das emisoras galegas de RNE prodúcese a mediados dos anos
80. É daquela cando se instala a emisora central na súa actual localización e xa na década
dos 90 renóvanse totalmente o resto das instalacións –en 1995 incorpóranse novos estudos
en Pontevedra–.
RNE conta actualmente con corenta e nove emisores e reemisores en Galicia, máis do
triplo dos que tiña a finais dos anos 70. A cabeceira territorial está localizada na Coruña, no
histórico edificio da Terraza. Ademais, existe unha delegación principal dotada de estudos
en Santiago de Compostela e emisoras en Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra.
O financiamento de RNE corre a cargo integramente dos presupostos xerais do Estado,
así que non emite publicidade. Conforme as directrices do Estatuto de la Radio y la
Televisión, aprobado polas Cortes e publicado no BOE o 12 de xaneiro de 1980, e o disposto polo Estatuto de Galicia, a supervisión de RNE en Galicia corresponde ao Consello
Asesor de RTVE. Este órgano foi creado por unha lei do Parlamento galego do 9 de decembro de 1983. Consta de dous capítulos divididos en trece artigos e dúas disposicións transitorias e especifica que o Consello Asesor debe esixir que RTVE cumpra coas obrigas previstas no Estatuto de Autonomía. Así mesmo, debe pronunciarse sobre as necesidades e capacidades de Galicia para acadar a axeitada descentralización dos servizos de radio e televisión.
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Cadro 1. EMISORAS DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN GALICIA

2.2. CRTVG. Radio Galega
A Radio Galega representa o modelo de radio pública autonómica. Está integrada na
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, unha sociedade anónima de titularidade pública
nacida ao abeiro da Lei de Creación da CRTVG. A Radio Galega nace co propósito de ser
un servizo público para os cidadáns que potencie a cultura, a normalización do idioma e a
identidade galega ante a sociedade. O proxecto de lei que permitiu o seu nacemento foi
aprobado o 11 de xullo de 1984, e estivo avalado pola Xunta e impulsado polo vicepresidente Xosé Luís Barreiro Rivas. Na primavera de 1985 a Radio Galega comeza a emitir oficialmente baixo a dirección do xornalista Xosé Luís Blanco Campaña.
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Dende o primeiro momento, a Radio Galega emite 24 horas de programación feita integramente en lingua galega. Cando bota a andar no ano 1985, a rede técnica da radio pública apenas cubría o 40% do territorio galego e empregaba seis frecuencias reservadas en 1983 polo
goberno de Fernández Albor. No bienio 2002-2003 a Radio Galega consolidou unha rede dotada con trinta e cinco emisores e reemisores –tres máis que no bienio anterior, reforzando especialmente a provincia de Pontevedra– que cobren a totalidade da xeografía galega. A través deles
distribúese unha única programación convencional, non existe ningún tipo de desconexión
territorial. En 1991 trasládanse os estudos centrais da Radio Galega á Casa da Radio, en San
Marcos (Santiago de Compostela). Comeza así un proceso de modernización da súa tecnoloxía que hoxe se traduce en cinco grandes estudos de produción e unha importante rede de
delegacións por Galicia, xa que a Radio Galega conta con estudos nas sete grandes cidades.
Como emisora pública que é, a Radio Galega ten un financiamento mixto, é dicir, pode
captar publicidade do mercado e, ao mesmo tempo, participar dos presupostos da CRTVG.
Os cartos públicos cobren máis do 90% do orzamento da emisora. Os tres órganos que
rexen o funcionamento da Compañía de Radiotelevisión de Galicia son:
• O Consello de Administración. Os seus doce membros son elixidos polo
Parlamento de Galicia para cada lexislatura entre “persoas de acreditado prestixio profesional”. O traballo deste órgano consiste en velar polo cumprimento do disposto na Lei
de Creación da Compañía e en aprobar aquelas materias que asentan as directrices do
funcionamento da entidade pública, tales como a programación, memoria anual, cadro
de persoal e normas reguladoras da emisión de publicidade.
• O Consello Asesor. É un órgano sen competencias decisorias, simplemente
emite opinión ou ditame cando lle é requirido. O Consello está composto por diversos
vogais elixidos entre os traballadores das dúas sociedades –Radio Galega e Televisión de
Galicia–, xestores dos servizos públicos, representantes da Administración autónoma,
Consello da Cultura Galega, Universidades, Parlamento e Deputacións Provinciais.
• O Director Xeral. O goberno galego é quen nomea o responsábel executivo da
CRTVG, o seu mandato dura o mesmo que a lexislatura. O director xeral xestiona o
ente público e as súas sociedades apoiado por un equipo técnico, administrativo e xurídico enmarcado na estrutura da Compañía.
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Cadro 2. EMISORAS/FRECUENCIAS DA RADIO GALEGA
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2.3. Emisoras Municipais
Galicia podería contar potencialmente con 315 emisoras municipais en Frecuencia
Modulada –tantas coma concellos–, e é este o único espectro que continúa aberto na banda
analóxica. Pero a realidade continúa a ser bastante pobre. Na actualidade, dos sesenta concellos que teñen concedida unha emisora de radio, funcionan en Galicia pouco máis de
corenta emisoras deste tipo e algunhas teñen un funcionamento pouco regular, como aconteceu no último ano coas emisoras de Corcubión e Noia, que deixaron de emitir regularmente. Ao longo do ano 2001, o Consello da Xunta outorgou catro novas concesións provisionais de emisoras municipais, ás que se sumaron outras tantas no bienio 2002-2003, sen
que a autorización legal implique a posta en marcha efectiva destas.
A mediados da década dos 80 comeza en Galicia o auxe das emisoras municipais, foi coa
posta en marcha –de forma clandestina– de Radio Fene e Radio Louro (O Porriño). Con
todo, a primeira experiencia de radio municipal no noso país data de 1980: Radio As
Mariñas comeza a emitir no concello coruñés de Oleiros na media noite do 25 de xullo e,
setenta minutos despois, é clausurada pola Garda Civil dada a falta dun regulamento xurídico neste tipo de emisións. Non será ata 1991 cando se aprobe a Lei de Organización e
Control das Emisoras Municipais.
Arestora funcionan en Galicia corenta e cinco emisoras municipais, a maior parte delas
–28 emisoras– integradas en EMUGA (Emisoras Municipais Galegas). É previsíbel que o
número continúe incrementándose porque, xa durante o ano 2001, o Consello da Xunta
outorgou catro novas concesións provisionais a outros tantos concellos galegos: Caldas de
Reis, Sobrado, A Guarda e A Pobra de Brollón.
Segundo estabelece a Lei de Organización e Control das Emisoras Municipais, a xestión
deste tipo de frecuencias corre a cargo dos concellos concesionarios, son eles os que teñen
que escoller unha das tres fórmulas previstas para a xestión:
• Xestión directa. O responsábel é un membro do goberno local.
• Creación dunha sociedade mercantil con capital íntegro municipal.
• Creación dun Padroado, organismo autónomo de titularidade municipal.
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En canto ao financiamento das emisoras municipais, a lei permite que sexa mixto, é
dicir, que se nutran ao mesmo tempo dos orzamentos do concello e da publicidade.
Cadro 3. EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS

*Emisoras integradas en EMUGA.
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2.4. Emisoras institucionais ou culturais
O modelo de emisoras institucionais ou culturais implantado pola Xunta nos dous primeiros procesos de concesión de licenzas, en 1983 e 1989, tivo pouco éxito no noso país.
Daquela, o goberno galego quixo satisfacer a demanda de colectivos culturais e sociais sen
ánimo de lucro pero, das tres concesións outorgadas, só unha segue funcionando, Radio
ECCA. Esta emisora viguesa foi adxudicada en 1983 a unha asociación vencellada á
Compañía de Xesús. As outras dúas concesións foron para a Asociación da Prensa de Lugo
e para a Fundación Lea, en Ourense. Nestes momentos só se mantén Radio ECCA, as
outras dúas foron absorbidas mediante acordos puntuais polas cadeas comerciais SER e
RadioVoz, respectivamente.
Cadro 4. EMISORA CULTURAL

3. A RADIO COMERCIAL
No eido da radio comercial a novidade máis importante do ano 2003 é a recuperación
da marca RadioVoz e a consolidación da antiga Cadena Noroeste como Radio Líder,
actualmente as únicas radios comerciais en cadea de ámbito galego. A mesma fórmula xa se
tentou varias veces na década dos 80 con Ondas Galicia e Radio Noroeste. Nos anos 90 volveuno probar RadioVoz sen éxito. Até o de agora, o único exemplo de radio comercial autóctona era Radio Obradoiro e Radio Arzúa, dúas emisoras locais do mesmo grupo ca El Correo
Gallego/Galicia Hoxe que emiten 24 horas de programación propia cun formato mixto (convencional/musical).
Case ao mesmo tempo que Radio Noroeste se rebautizaba como Radio Líder, o Grupo
Voz retomaba a produción radiofónica de ámbito galego reformulando o seu acordo con
Onda Cero e recuperando oito frecuencias para RadioVoz. Ao tempo reconvertíanse as emisoras pertencentes á vella Cadena Ibérica en Galicia, logo denominada Radio España e TOP
40, nunha radiofórmula musical, con seis frecuencias integradas no proxecto de ámbito
español coñecido como Europa FM.
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Con todo, podemos dicir que a radio comercial ten unha forte implantación no noso
país, todas as grandes cadeas de ámbito estatal están presentes en Galicia, ben por propiedade directa ou ben por acordos con pequenas empresas. Este tipo de radio caracterízase
por estar financiada exclusivamente pola publicidade e polos patrocinios comerciais, por ir
na procura de grandes audiencias e por estar amparada en grandes producións de ámbito
español.
3.1. Radio Líder
O 17 de Maio de 2001, coincidindo co Día das Letras Galegas, aparece no panorama
radiofónico galego “A Radio de Galicia”, Cadena Noroeste. A súa emisora cabeceira, e a
única de seu, está en Santiago de Compostela, aínda que emite na frecuencia concedida pola
Xunta a Medios Autonómicos de Radiodifusión Gallegos S.L., en Santa Comba. Cadena
Noroeste conta ademais con 20 emisoras municipais asociadas que propagan a súa programación. Esta simbiose radio comercial/radio pública local pon en cuestión o actual modelo radiofónico español que, entre outras cousas, imposibilita que as emisoras municipais
poidan emitir en cadea.
Nestes dous anos de funcionamento a nova cadea, que conta con publicidade comercial
e institucional, tenta ser a “verdadeira radio comercial galega”, (así reza o seu slogan), quere
prestar especial atención ás comarcas e, para iso, considera que o mellor é facer a radio
dende dentro delas. Así as cousas, o tempo de programación local supón unha parte importante da súa grella de programación. Cadena Noroeste ten programación propia as 24 horas
do día e combina unha radio convencional e musical.
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Cadro 5. EMISORAS CADENA NOROESTE

3.2. Unión Radio (Cadena SER, 40 Principales, Minuto-80, Cadena Dial)
Unión Radio é o grupo máis importante da radio comercial en Galicia, conta con 34
emisoras no noso país, seis incorporadas nos últimos anos, as dúas de Radio Principal
(Vilalba e Monforte), dúas adxudicadas a Faro de Vigo S.A, e dúas frecuencias polas que
emite dende o 2003 a nova radiofórmula musical Máxima FM. Unión Radio acada de novo
as cotas máis altas de audiencia. As emisoras do Grupo Prisa emiten en Galicia cinco programacións, unha de tipo convencional, a da Cadena SER, e catro formatos musicais, 40
Principales, M-80, Cadena Dial e Máxima FM. As outras dúas programacións musicais do
grupo, Radio Olé e Sinfo Radio, non se reciben en Galicia por distribución terrestre.
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Unión Radio ten un só centro emisor de seu, o da histórica Radio Galicia en Santiago,
o resto das emisoras son xestionadas por pequenas empresas familiares. A singularidade
desta estrutura empresarial está en que, en moitos casos, estas empresas familiares comparten a titularidade das emisoras con empresas xornalísticas locais e co mesmo Grupo Prisa.
De todo isto resulta un conglomerado empresarial moi atomizado que se caracteriza pola
heteroxeneidade de criterios na programación local das distintas emisoras, tamén na configuración tecnolóxica destas.
Cadro 6. EMISORAS DE RADIO UNIÓN

3.3. Cadena COPE
A Cadena COPE ten en Galicia vinte e seis emisoras –vinte de radio convencional e seis
radiofórmulas– e a meirande parte delas son da súa propiedade. No proceso de concesión de
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licenzas efectuado pola Xunta en 1998, a COPE foi a principal beneficiaria ao obter once
emisoras, o 25% das licitadas. A presenza da Cadena COPE en Galicia data do ano 1966;
daquela obtivo a concesión de 4 emisoras de onda media en Ferrol, Lugo, Vigo e Ourense.
Sería anos máis tarde cando poría en marcha outras catro emisoras de Frecuencia Modulada.
A COPE é unha radio de tipo comercial pero con carácter confesional, foi fundada pola
Confederación Episcopal Española nos anos 60. A súa programación en Galicia é de carácter estatal aínda que conta con ventás territoriais. A programación rexional faise dende
Santiago e a local dende as propias emisoras. Existen dous tipos de programación: unha
convencional que difunden 20 emisoras galegas e outra musical que emiten 6 estacións
baixo a marca de Cadena 100.
Cadro 7. EMISORAS DE CADENA COPE

3.4. Onda Cero-Radio Voz: de Telefónica a Planeta
A fusión entre a cadea estatal Onda Cero e a galega RadioVoz, materializada en setembro de 1999, deu lugar a unha nova cadea cunha forte implantación en Galicia. O contra-
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to de fusión supuxo xuntar as oito emisoras que tiña Onda Cero no país coas vinte frecuencias que posuía RadioVoz, polo que a nova cadea funcionou en Galicia con vinte e oito
centros emisores.
Onda Cero comezara a emitir en Galicia en 1991, aínda que non tiña ningunha concesión directa. As oito frecuencias das que dispoñía viñéranlle da adquisición da emisora
concedida pola Xunta á empresa Compañía 3.800, en Tui, e da frecuencia de Radio Blanca
S.A., en Vigo. Ademais, asociárase coas emisoras de Radio Marineda S.A. na Coruña e
Padrón-Santiago, de Radio Miño S.A. en Ourense e O Carballiño e con Radio Principal
S.A. en Vilalba e Monforte. Posteriormente, o grupo sumaría as cinco emisoras galegas de
Radio España, manexando un total de trinta e tres emisoras.
A saída do Grupo Telefónica de Onda Cero e a súa adquisición polo grupo editorial
Planeta a comezos do 2003 supuxo unha nova recomposición dos acordos entre as empresas que xestionaban a cadea en Galicia. Supuxo a saída, en primeiro lugar, das dúas emisoras de Radio Principal, en Monforte e Vilalba, respectivamente, que se integraron na Cadena
SER, e a reconstitución do Grupo Voz, que recuperou a marca RadioVoz para oito das súas
emisoras que pasou a xestionar directamente, o mesmo que as cinco emisoras de Europa
FM. Así desapareceu a fórmula Radio Melodía e incorporou as dúas emisoras adxudicadas
ao Grupo Recoletos, que emiten a programación deportiva de Radio Marca.
RadioVoz presentárase na radiodifusión do noso país como unha tentativa do grupo
galego Voz de Galicia de constituír unha cadea radiofónica a nivel estatal pero cunha forte
presenza en Galicia. O afán da Compañía Telefónica por tomar posicións nos grandes grupos de comunicación rematou con esta teima e fixo posíbel a fusión. Meses antes de que esta
se producira, RadioVoz tomou posicións absorbendo a empresa Radio Marineda S.A. con
concesións en Santiago e na Coruña.
O mesmo que acontecera na primeira fusión, Onda Cero e RadioVoz tiveron que reconsiderar o formato dalgunhas emisoras porque había localidades como A Coruña, Vigo e Ourense
en que chegaban a coincidir ata tres frecuencias. Anos antes optárase por emitir tres programacións diferenciadas: unha convencional, Onda Cero RadioVoz; outra musical realizada integramente en Madrid pero con ventás de publicidade local, Europa FM RadioVoz; e Onda
Melodía, cunha programación mixta. No 2003 Onda Cero mantén a súa programación
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convencional; RadioVoz elabora outra programación convencional de cobertura galega e a
fórmula musical Europa FM continúa centralizando a súa produción en Madrid.
Cadro 8. EMISORAS XESTIONADAS POR ONDA CERO

Cadro 9. EMISORAS DE EUROPA FM

Cadro 10. EMISORAS XESTIONADAS POR RADIO VOZ
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3.5. Radio Obradoiro
En 1998, o Grupo Correo Gallego, empresa editora de El Correo Gallego/ Galicia Hoxe,
decidiu explotar directamente as dúas novas concesións que lle outorgara a Xunta en
Santiago de Compostela e Arzúa, e fíxoo baixo os nomes de Radio Obradoiro e Radio Arzúa.
Esta mesma empresa fora unha aliada tradicional de Unión Radio en Galicia dende que se
creou Ondas Galicia S.A. Daquela integrou emisoras obtidas en anteriores concesións da
Xunta.
Radio Obradoiro e Radio Arzúa ofrecen unha programación mixta, con radio convencional e musical, e con grandes franxas horarias en común. É un modelo de radio único en
Galicia, sen precedentes, unha radio local con 24 horas de programación propia. No 2003,
co apoio dos xornais que a patrocinan, Radio Obradoiro desenvolveu unha ampla campaña
para tratar de incrementar a súa audiencia, con especial incidencia na poboación nova, coa
renovación da súa programación e coa inclusión dunha radionovela experimental, ademais
de abrir os seus estudos como talleres radiofónicos para os colectivos máis novos.
Cadro 11. EMISORAS DE EDITORIAL COMPOSTELA S.A.

4. OS CONTIDOS
Se atendemos ao contido da programación, a radio en Galicia pode ser:
• Convencional ou xeralista. Baséase nunha programación heteroxénea dirixida a
todo tipo de público.
• Radio Fórmula. Está orientada cara a unha parte determinada da poboación,
aquela interesada en certo tipo de contidos. A súa programación é especializada.
Pode darse que unha emisora mesture os dous formatos, é dicir, que teña franxas musicais e bloques xeralistas dentro da súa programación, se é así denomínase radio mixta.
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4.1. Emisoras convencionais
O obxectivo das emisoras convencionais é captar unha ampla porcentaxe de audiencia,
para iso ofrecen unha sucesión de programas variados orientados cara a todos os públicos.
En Galicia, as emisoras xeralistas non teñen características de seu, funcionan coas mesmas
pautas ca no resto do Estado. A única excepción sería o idioma no caso da Radio Galega.
Son emisoras convencionais comerciais: a Cadena SER, COPE, Onda Cero, RadioVoz e
Radio Líder; pola contra, son emisoras convencionais públicas: RNE 1 e Radio Galega.
En canto á estrutura da programación, nas dúas últimas décadas produciuse unha evolución dende unha estructura tipo mosaico a outra organizada en bloques. Hai vinte anos,
a radio en Galicia –coma no resto de España– compúñase de pequenos programas de curta
duración. Hoxe téndese aos programas de longa duración que, conducidos por un mesmo
locutor, se van nutrindo de microespazos. Con todo, podemos distinguir bloques ou segmentos predominantes. Son os seguintes:
• Primeiro segmento (7.00-9.00 horas). Predomina a información xeral, servizos
e información meteorolóxica que se distribúe en espazos de 15-30 minutos e que se repite para dar servizo aos oíntes que comezan a xornada.
• Segundo segmento (9.00-13.00 horas). Aquí están os grandes magazines matinais, conducidos por un presentador-estrela que chama a atención da audiencia. Nesta
franxa horaria é onde se rexistran as maiores cotas de audiencia.
• Terceiro segmento (13.00-16.00 horas). É o bloque onde se fai máis programación autóctona. A razón é que é a hora en que a xente sae do traballo e intensifica a
actividade no fogar. As emisoras locais das grandes cadeas son as encargadas de captar esa
audiencia.
• Cuarto segmento (16.00-20.00 horas). Os magazines de tarde aparecen como
unha variante dos matinais, hai faladoiros, concursos e programas de participación do
oínte. Esta franxa horaria está gañada pola televisión.
• Quinto segmento (20.00-23.00 horas). Comeza coas edicións de tarde dos
principais informativos, contén programas deportivos e remata cunha oferta variada de
programas especializados de música, cultura, etc., dirixidos a pequenas audiencias.
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• Sexto segmento (23.00-3.00 horas). Nesta hora emítense grandes informativos
que analizan a actualidade da xornada, hai opinión de especialistas, programas deportivos e participación dos oíntes. Neste bloque a radio recupera audiencia, prodúcese unha
pequena alza até a unha da madrugada.
Nas cadeas estatais a produción autóctona na radio convencional sitúase entre as dúas
horas e media ao día de Onda Cero e as tres horas e media da Cadena SER e da Cadena
COPE. Da outra banda están Radio Galega, RadioVoz, Cadena Líder e Radio Obradoiro,
que emiten 24 horas de programación propia.
4.2. Emisoras especializadas
En Galicia existen dous tipos de emisoras especializadas:
• As radiofórmulas musicais, están especializadas nun determinado tipo de música. En Galicia hai varios exemplos de emisoras musicais pero ningunha delas é autóctona. Trátase de modelos importados que suxeitan os programadores nun formato moi
determinado.
A programación autónoma é maior na radiofórmula comercial galega. Atopamos
bandas locais que chegan ao 52% en Cadena Dial, ao 48% en 40 Principales e a menos
do 16% en Cadena 100. As emisoras musicais que fan produción propia en Galicia axústanse a tres modelos básicos:
a) Formatos baseados na música rock e pop. Esta tipoloxía responde á
denominada “música de listas”. Exemplo: 40 Principales e Cadena 100.
b) Formatos baseados na música de recordo. Programa de música que
colleitou éxito entre o público hai xa tempo. Denomínase old music. Exemplo:
M-80, Europa FM.
c) Formatos baseados na “música española”. Exemplo: Cadena Dial.
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Se atendemos ao ámbito público, a radio musical está representada por RNE 2 e
RNE 3. A primeira está especializada en música clásica e a segunda programa música folk,
étnica e pop. Ningunha das dúas programacións ten contidos galegos. As emisoras do país
son só repetidores do que se fai dende Madrid.
• As emisoras especializadas en contidos non musicais, no ámbito público hai o
único exemplo de RNE 5, como emisora cultural está Radio ECCA.
5. A AUDIENCIA DA RADIO EN GALICIA
Arredor de 1.428.000 persoas escoitan cada día a radio en Galicia, 200.000 máis ca en
2001, segundo di o Estudio General de Medios referido ao ano 2003, que cifra a audiencia
diaria da radio en España en 21.354.000 oíntes. O EGM é o principal barómetro que mide
a audiencia radiofónica no noso país, os datos son extrapolados do conxunto do Estado
español, pero a particular distribución poboacional e a baixa mostra de enquisas que se fai
en Galicia restan fidelidade a un estudo que só ten sentido para a totalidade de España.
Atendendo aos datos do EGM acumulado de 2003, referidos aos meses febreiro-novembro, a maior audiencia de radio en Galicia localízase nos núcleos de poboación de 10.000 a
50.000 habitantes (465.000 oíntes). A franxa de idade que rexistra máis receptores é a que vai
dos 25 aos 44 anos (540.000 oíntes) e, atendendo á clase social, é a clase media a máis fiel ao
medio radiofónico (654.000 oíntes). Outro dato interesante é que en Galicia a franxa horaria máis escoitada da radio é a que vai das 6.00 ás 12.30 da mañá (864.000 oíntes).
A radio xeralista arrastra no noso país unha audiencia diaria de 859 mil oíntes. O perfil
do receptor é unha persoa de entre 45 e 64 anos de idade, pertencente á clase media. No caso
da radio temática, o EGM cifra unha audiencia diaria de 602.000 seguidores, a meirande
parte dos oíntes teñen entre 25 e 44 anos e seguen sobre todo as radios musicais (280.000
oíntes). A radio baseada unicamente na información –RNE 5– ten unha audiencia estimada de 45.000 oíntes. Aínda que o EGM de 2003 exclúe a RNE por petición propia.
Á vista dos datos revelados polo Estudio General de Medios, non hai grandes diferenzas
entre as emisoras máis escoitadas en Galicia e o conxunto de España, nos dous casos a
Cadena SER sería líder de audiencia, seguida da radiofórmula 40 Principales –tamén pertencente a Unión Radio–.
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Cadro 12. Audiencia de emisoras Cadea con programación común*

*Cifras referidas ao EGM acumulado febreiro-novembro 2001. Cifras en milleiros de persoas.
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2.3. AUDIOVISUAL EN GALICIA: UNHA NOVA MENTALIDADE PARA UN
NOVO MERCADO
Alfonso Sánchez Izquierdo
Universidade de Santiago de Compostela. La Región

Non é posíbel unha aproximación ao último bienio do sector audiovisual galego sen
facer de entrada dúas referencias concretas. Dunha parte, a escasa variación desta particular paisaxe industrial que no haber anota a consolidación das televisións locais e no débito
a necesidade de se abrir a outros mercados e horizontes que non estean acoutados, coma
ata agora, que lle abran a porta a unha nova mentalidade de colaboración con empresas
alleas a Galicia tanto no mundo das coproducións coma da distribución.
Todos os estudosos do sector audiovisual español parecen estar de acordo a estas alturas
en pouco máis dunha cousa: en que este sector estrea o novo milenio coa necesidade de lle
facer fronte de forma decidida e canto antes ao reto da dixitalización. Tanto é así que para
o profesor José Fernández Beaumont, director audiovisual da Comisión do Mercado das
Telecomunicacións (CMT), tanto a industria radiofónica coma a televisiva comezan unha
etapa que foi cualificada polos expertos como a de maior importancia en toda a escasa pero
intensa historia destes medios; unha etapa, segundo o seu xuízo, “máis sobresaliente mesmo
ca a xeneralización do transistor e da frecuencia modulada –se falamos da radio– ou ca a
adopción no seu día da cor na televisión”.
E esta dixitalización, que en efecto non se produce por arte de maxia, é un instrumento que, curiosamente, non aparece máis ca tanxencialmente contemplado no balance que
o propio sector fai do último bienio no que á Comunidade Autónoma galega se refire. Así
que mentres a Cidade da Imaxe, sen dúbida un grande e loábel obxectivo, está a ser obxecto de dedicación, talento e esforzos xenerosos, a necesaria transición para a xa coñecida
como era dixital parece algo menos urxente, que pode despacharse, segundo o Informe
sobre o Audiovisual Galego, da Xunta de Galicia, con recomendacións do tipo “a posta en
marcha dos servicios públicos de televisión, tanto no ámbito autonómico como no ámbito
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local, deberán ser novos elementos do sector audiovisual, que, ademais de xerar novas
empresas e negocios, terán un empuxe para o resto da industria productora de contidos”.
Uns contidos para eses novos espazos cuxa creación deberá “ser completada coa posta en
marcha de novos servicios interactivos, que terán que crearse buscando a satisfacción da
demanda da chamada sociedade da información, e axudarán á súa introducción nos fogares”.
No que á radio se refire, a regulamentación, con prazos concretos, consideraba como
horizonte o primeiro decenio do novo século para que fose posíbel cubrir o 95% do territorio español coa radio dixital, mais á vista está a situación actual. Pero se a dixitalización
radiofónica ten máis complicacións das inicialmente imaxinadas, xa que non previstas, no
mercado da televisión a situación complícase moito máis. Como lembraba o Parlamento
Europeo nunha das súas fichas técnicas sobre o sector, a transmisión dixital permitirá moitos máis servizos (interactivos) grazas á compresión dixital. O problema é que isto se converta en realidade.
UN SECTOR QUE AVANZA
Así que a primeira reflexión sobre o bienio 2001-2002 é a de que acaso sexa conveniente
non perder de vista, sendo certo o grande avance do sector en Galicia, como mostran con
abonda rotundidade os distintos indicadores, que se fai un maior número de produtos, que
aumenta o volume de negocio e que se crean máis empresas e máis emprego, non só non
todo está feito senón que queda moito por facer e que ademais esa nova andaina que urxe
iniciar non vai ser precisamente un camiño de rosas cuxas espiñas terán que quitar, coma
acaso en máis ocasións das debidas, os recorrentes poderes públicos. A recente pretensión
dunha segunda canle autonómica na comunidade galega poderíalle servir de ilustración ao
dito con anterioridade e como un mal sinal sobre como entender o audiovisual desde a
única (e errónea e arriscada) perspectiva de montar a rendibilidade industrial en función
dese cliente fixo e próximo que merca co diñeiro de todos.
Segundo o informe xa citado sobre este bienio, a industria audiovisual galega (entendéndose por tal o conxunto de empresas que participan na creación, distribución, exhibición ou difusión de imaxes animadas distribuídas en tres sectores básicos: produción, distribución e exhibición) facturou en 2001 máis de 97 millóns de euros e xerou 2.105 postos
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de traballo, datos que avalan esa forza anteriormente advertida. Este novísimo sector, definido como prioritario e estratéxico para a Comunidade cando foi aprobada por unanimidade a Lei do audiovisual en 1999, pasou da nada a supor o 0,6% da facturación total da
industria galega, pero pasou tamén a lle dar emprego ao 1,4% da poboación activa total da
industria galega... aínda que as súas exportacións (0,24 millóns de euros en 2001, o 0,004%
do total das exportacións industriais) disten moito certamente de resultar reconfortantes.
En decembro de 2001, o número de empresas do audiovisual en Galicia (segundo a
definición de empresas xa recollida liñas arriba) era de 226 (o 85% delas radicadas nas provincias da Coruña e de Pontevedra), empresas que, dándolles traballo a 1.700 persoas, facturaron 98 millóns de euros cun beneficio de 3,5 millóns. Destas empresas, a gran maioría
están dedicadas á produción (150), que son as que máis facturan e máis emprego xeran,
seguidas das exhibidoras (40), as emisoras (32) e finalmente as distribuidoras (4). No que
se refire ao repartimento provincial xa se sinalaba que A Coruña e Pontevedra acollen o 85%
destas empresas, concretamente 119 A Coruña e 71 Pontevedra; e se o dato se relaciona cos
municipios obsérvase que os de maior actividade son os da Coruña (co 34%), Santiago de
Compostela (22%) e Vigo (9%). Destas empresas, o 76% delas escolleron como forma xurídica a de sociedades limitadas e só un 15% son sociedades anónimas. De todas elas, tan só
18 están vinculadas a algún grupo empresarial (datos do Clúster do Audiovisual Galego):
Vídeo Galicia e CTV (Grupo Araguaney), Portozás Visión (Caixanova), R (Corporación
Unión Fenosa), Vídeo Voz TV e Voz Audiovisual (Corporación Voz de Galicia), Editorial
Compostela (o mesmo nome), Zenit Multimedia (Gestmusic Endemol e Sogedasa),
Continental Producciones e Interacción CIM (Grupo Continental Producciones), Localia
Telelugo (Grupo O Progreso), Telemiño (Grupo A Rexión), Eido Media (Interate Servicios
Multimedia) e Localia TV A Coruña, Localia TV Ferrol, Localia TV Pontevedra, Localia
TV Santiago e Localia TV Vigo (UTEGA).
A PRODUCIÓN
A actividade da produción xa se dixo que é a que xera o maior volume de facturación
desta industria. Compóñena 150 empresas e emprega o 53% do total dos traballadores do
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audiovisual galego. Para a firma GAP Management Consulting, a circunstancia de que a
facturación media por empresa estea por debaixo da do sector, igual ca o número de empregados medio por empresa, indica un tecido empresarial formado na súa maioría por microempresas. Así, o sector da produción ten como trazos distintivos unha estrutura fragmentada e atomizada: o 79% das empresas facturaron menos de 600.000 euros e destas un 62%
facturaron menos de 100.000 euros. O dato bo é que as produtoras experimentaron un crecemento na súa facturación dun 243% entre 1994 e 2001, o que supón un incremento do
20% na facturación anual.
E se afondamos neste reconto, no relativo á facturación por actividades é o subsector
televisivo o que destaca cun 38% do total, por diante dos servizos de produción e posprodución, con sete puntos por debaixo. Como igualmente ben sinala o informe reiteradamente citado, as empresas produtoras galegas caracterízanse por un escaso índice de especialización, como pon de relevo que dúas de cada tres delas se dedican a máis dunha actividade. Haberá que engadir aquí unha referencia xustamente eloxiosa para a TVG, referencia
extraída dun argumento incontrovertíbel: a TVG é a televisión de España que ten a maior
porcentaxe de series de produción propia e emite máis de 500 horas de ficción ao ano realizadas en Galicia. O dato complementario é que o investimento da televisión autonómica
en produtos elaborados polo sector audiovisual galego representa preto do 40% dos orzamentos da TVG. E aquí caben, cando menos, dúas lecturas contraditorias.
Dunha parte constátase a boa saúde da televisión pública galega, cun contido de produtos de elaboración interior tan elevado e ao mesmo tempo tan sorprendente se se teñen
en conta non poucos parámetros económicos e mesmo ideolóxicos doutras autonomías
españolas. Pero, de maneira inevitábel, xorde unha preocupante pregunta: ata onde é razoabelmente boa semellante dependencia do sector audiovisual galego dun só cliente? Se á
pregunta se lle suma o dito sobre as exportacións deste sector, conviría considerar algunhas
preguntas máis en relación con isto.
Dentro da produción –e entramos noutra cuestión de importancia para o sector–, no
ano 2001 o número de metros cadrados de platós en Galicia era de 7.076, dos que 5.856
eran de propiedade privada e 1.220 de propiedade pública. Destes platós existentes, o maior
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en tamaño (de 1.000 metros cadrados) pertence á empresa CTV e está no municipio de Teo
(A Coruña), unha empresa que é propietaria do maior número de metros cadrados de platós en toda a Comunidade Autónoma. Á vez, os dous platós da TVG, ambos os dous en
Santiago de Compostela, son de dimensións notabelmente inferiores aos privados (300 e
150 metros cadrados) e mesmo a súa superficie total é claramente inferior á dos platós da
universidade galega (450 fronte aos 570 metros cadrados da Facultade de Ciencias Sociais
de Pontevedra e a Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago). Así que, e non fará
falta maior insistencia, a maior parte da produción “se externaliza ás empresas productoras
da industria audiovisual galega”.
Entón, constatada esta situación, haberá que revisar unha vez máis algunhas ideas apuntadas: a dependencia clara do sector da supervivencia e vontade política da TVG e a grande ilusión depositada na Cidade da Imaxe.
En relación con isto é ineludíbel recorrer ao traballo realizado pola devandita GAP
Management Consulting a instancias do Clúster Audiovisual de Galicia para que a primeira deseñase as liñas mestras desa Cidade da Imaxe. O estudo contén datos e comentarios de
grande interese, desde a constatación de que a industria audiovisual galega é aínda pequena, xa que en termos da súa facturación total non alcanza o 2% da industria audiovisual
española e porque ademais, ou sobre todo, está moi atomizada e espallada. Como sinala a
empresa encargada do estudo, “esta estructura sectorial fai particularmente complicada a
xeración e explotación natural de sinerxías así como a toma de decisións por cada participante da industria en liña cunha posible estratexia do sector”.
Constátase, ao mesmo tempo, e así se reflicte nos datos do último bienio, que a industria audiovisual galega medrou de maneira moi substancial, “se ben este crecemento está fortemente ligado á demanda interna inducida pola TVG, principalmente, e ao apoio da
Administración”.
Para o futuro –continúan as conclusións de GAP– “o crecemento substancial da industria audiovisual galega estará marcado pola súa capacidade de xerar internamente e, sobre
todo, de atraer demanda do exterior de Galicia. Só así o sector poderá aspirar a alcanzar
unha cota superior ao 10% da industria audiovisual nacional”.
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A CIDADE DA IMAXE
Desta maneira resulta imprescindíbel, para a subsistencia e o desenvolvemento do sector, a captación de demanda e, de par, reducir a actualmente altísima dependencia que o
sector ten coa televisión autonómica... e a Administración galega. Dous son os factores clave
que apunta o informe de GAP: a competitividade e a imaxe de marca. A competitividade,
que pasa pola dispoñibilidade das infraestruturas técnicas e dos equipos humanos necesarios que fagan posíbeis os niveis suficientes en custos, calidade e tempos para gañarlles así a
batalla a outros centros produtivos nacionais ou estranxeiros. E a imaxe de marca, que pasa
por lles “transmitir a industria audiovisual galega seguridade e confianza a terceiros de que
as produccións a realizar en Galicia finalízanse a tempo, coa calidade requirida e dentro do
orzamento preestablecido”.
E, para iso, o Clúster do Audiovisual Galego vén traballando desde o seu nacemento no
que os seus compoñentes cualifican, e xustamente, como o gran proxecto do sector, que
resultará, segundo o seu xuízo, determinante para o desenvolvemento da industria audiovisual galega: a Cidade da Imaxe, un proxecto destinado a ordenar e focalizar o sector para
mercados exteriores, a atracción de novo negocio que impulse substancialmente o tamaño
actual do sector en Galicia, e un proxecto á vez que facilite o control dos diversos esforzos
que sexa necesario instrumentar e pór en marcha por parte da Administración.
Do que finalmente se trata, e volvemos citar as conclusións do traballo encargado polo
Clúster do Audiovisual Galego, é de que a Cidade da Imaxe conte cunha excelente situación
en Santiago de Compostela, ademais dunha superficie que lle permita ser competitiva desde
o primeiro momento e a capacidade de dispor dos elementos distintivos e de especialización
que potencien “facela atractiva fronte a outras alternativas de espacios audiovisuais nacionais
ou estranxeiros”.
Para GAP, a infraestrutura tecnolóxica con que nacería resultaría fundamental para “poder
facer uso da Cidade da Imaxe de forma virtual desde calquera parte do mundo a baixo custo”.
Pero, naturalmente, para pasar das musas ao teatro sería requirimento imprescindíbel
contar coa colaboración e mellor vontade do IGVS (para asegurar a adaptación das necesidades do terreo ás directrices do correspondente Proxecto parcial do lugar) e da Xunta e o
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IGAPE para o deseño e a posta en marcha dos apoios específicos ao sector audiovisual que
incentiven o desenvolvemento da Cidade da Imaxe.
E, para finalizar coas conclusións do reiteradamente citado traballo solicitado polo
CAG, non estará de máis referirse á afirmación de que ningún dos organismos, das asociacións e dos foros do sector audiovisual galego hoxe existentes reúnen as características
que se precisarían para se erixir como órgano rector da Cidade da Imaxe. Por outra parte,
o dito órgano debería aglutinar capacidades estratéxicas, de liderado, de xestión e de apoio
para poder desempeñar adecuadamente os papeis que hai que desenvolver... polo que debería estar constituído polas empresas audiovisuais con compromiso de investimento en
firme na Cidade da Imaxe, por representantes recoñecidos do sector e pola Administración,
“mediante un esquema presumiblemente, a termo, de Consorcio”. Por último, a configuración e posta en marcha rápida esixiría iniciativa e decisión por parte do propio sector “e
en particular daqueles participantes con capacidade de liderado no mesmo e aposten polo
proxecto”.
Un proxecto, por certo, que supón a ocupación de medio millón de metros cadrados de
terreo nas inmediacións das actuais instalacións da TVG e TVE, co paso do Camiño de
Santiago polo medio, cunha superficie de edificabilidade de 300.000 metros e cuns custos
que, segundo todos os indicios, non se poderán coñecer ata dentro de algo máis dun ano.
Pero, dando por feito que ante un reto de tal envergadura a Administración pública, neste
caso a Xunta de Galicia, botaría o resto se falta fixese, as prioridades prácticas de agora
mesmo estarían na constitución do citado órgano rector, na elaboración do correspondente proxecto de negocio, na necesidade de se asegurar de que o IGVS garantise que o
Proxecto parcial recollese as directrices desexábeis para a Cidade da Imaxe, no desenvolvemento dunha primeira maqueta que permitise visualizar o proxecto e no “comezo de conversas coa Administración para estudiar fórmulas de financiamento e doutros tipos que
fagan atractiva a entrada na Cidade da Imaxe e o seu correspondente desenvolvemento”.
No que ás empresas distribuidoras se refire, haberá que dicir que o bienio tampouco
rexistrou grandes cambios en relación coa situación anterior. Actúan aquí catro empresas
que xeran unha facturación de algo máis de nove millóns de euros, dos cales preto do 90%
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corresponden á distribución de vídeo. Trátase de contas con saldo positivo, que ascende,
globalmente, a algo máis de 600.000 euros. En canto ao emprego, e ao tratarse dun subsector de tan específicas características, só se xeraron 15 prazas durante 2001.
TELEVISIÓN
Na Comunidade galega, continuando con datos relacionados co período contemplado,
hai 32 empresas que desenvolven a súa actividade no subsector audiovisual da emisión televisiva, cunha facturación conxunta de máis de 29 millóns de euros e con preto de 700 postos de traballo. Segundo sinala o informe da Xunta (Consellaría de Cultura), non é posíbel
falar razoabelmente en relación con isto dun subsector de emisión televisiva minimamente
homoxéneo, xa que ten tres divisións diferenciadas tanto pola súa natureza empresarial
coma polos mercados en que operan. Así, está dunha parte a Televisión de Galicia, que
representa o 87 % dos ingresos obtidos polas empresas emisoras. O seu resultado operativo
en 2001 foi positivo porque a Xunta compensou perdas por valor de algo máis de 52
millóns de euros. O problema, en boa medida, foi consecuencia da crise publicitaria que ese
ano afectou a todo o sector televisivo, pero hai que destacar ao mesmo tempo que a TVG
contivo o gasto na maioría das partidas, rebaixando os custos de explotación en algo máis
do 4%. Coa TVG está neste mesmo capítulo a operadora galega de cable R, que o 31 de
decembro de 2001 contaba con preto de 18.000 clientes en servizos audiovisuais, polo que
parece lexítima e razoábel a súa confianza de experimentar un forte incremento a medida
que vaia consolidando a súa rede de fibra óptica a través do territorio galego. E, finalmente, hai que referirse ás televisións locais, un subsector integrado por unha trintena de empresas cuns ingresos de explotación de 3 millóns de euros e uns resultados negativos. É este un
mercado singularmente diferenciado por razóns xeográficas e de densidade de poboación;
trátase de emisoras locais galegas cunha antigüidade media duns 6 anos (lembrando que a
referencia é sempre para todos os efectos a do bienio 2001-2002), coa única excepción da
pioneira Radio Televisión Municipal de Ponteareas (así foi denominada desde o seu arrinque), nacida en 1988. Aquí encóntranse máis ca notábeis diferenzas ao observar a facturación a nivel provincial en relación coa distribución das empresas.
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O primeiro lugar desta clasificación ocúpao Pontevedra, seguida de Lugo. A explicación
está nos ingresos de Telelugo, cunha cobertura que alcanza case a totalidade da provincia
mentres que non acontece o mesmo coas restantes compañías locais. O terceiro lugar é para
Ourense e no último sitúase A Coruña, aínda que sexa a primeira en número de empresas.
O informe da Xunta reflicte que os resultados das televisións locais galegas ofrecen un resultado negativo de preto de medio millón de euros, “debido a que máis do 60% delas produce perdas nas súas contas ó final do exercicio”.
E, curiosamente, só as empresas de Lugo e Ourense foron capaces de obter un mínimo
resultado positivo.
EXHIBICIÓN
No terreo das empresas dedicadas á exhibición, o bienio péchase cun total de 40 en
Galicia, cuns ingresos de explotación no 2001 de 7,4 millóns de euros e un resultado agregado de 0,6 millóns. O emprego medio anual destas empresas foi de 111 traballadores en
total, o que mide tamén a súa dimensión. En contra do habitual no resto do sector, a provincia de Pontevedra é a que rexistra unha maior concentración, cun 47%, seguida a distancia pola Coruña, cun 25%, Ourense con case o 20% e Lugo co 10% restante. Trátase de
empresas con case 18 anos de antigüidade, algo moi por encima da media da industria e que
é consecuencia dos fortes cambios producidos neste terreo na década dos anos 90, cando o
fenómeno das multisalas irrompe con forza no mercado e nacen novas empresas exhibidoras... ao tempo que desaparecen moitas outras de propiedade familiar e cunha única sala na
gran maioría dos casos.
Como recolle o informe da Xunta, “aínda que a maioría de empresas adoptaron a forma
de sociedade limitada, o número de salas rurais aínda en funcionamento provoca que a
segunda opción máis numerosa sexa a de empresario individual (autónomo)”.
Así que a forma de sociedade anónima, en xeral, queda para as empresas de maior
dimensión.
CINE E VÍDEO
No bienio a que nos vimos referindo, dez foron as longametraxes producidas en Galicia,
o que supón un aumento importante en relación cos anos anteriores. Porén, haberá que con55
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signar tamén que as produtoras cinematográficas da Comunidade Autónoma teñen pouca
continuidade, aínda que compensen isto en boa medida con outras actividades paralelas,
especialmente a produción televisiva, publicitaria, etc. Estes dez filmes do bienio foron O bosque animado, Belas Durmintes, Lena, Canícula, Días de voda, Ilegal, Trece badaladas, O alquimista impaciente, Os luns ó sol e O lapis do carpinteiro. Delas, Os luns ó sol (TVG) e A lingua
das bolboretas (Grupo Voz) tiveron un singular éxito de público, con 1.602.946 e 1.181.470
espectadores, respectivamente. O orzamento medio destes filmes foi de 2.375.142 euros,
inferior aos dos filmes españois do mesmo bienio (2,7 millóns de euros), aínda que dentro
dos valores medios da cinematografía nacional.
No bienio elevouse lixeiramente a produción de curtametraxes, un xénero que décadas
atrás fora o produto estelar da cinematografía autonómica e que na actualidade se encontra
co inevitábel enfrontamento dun momento economicamente mellor, que dá lugar a unha
maior atención ás longametraxes, teleseries e telefilmes. Outro foi, pola contra, o camiño
seguido na produción de vídeos, que pasaron de ocupar o papel de parente pobre a protagonizar un dos máis prolíficos soportes (o caso do documental).
As estimacións arredor do mercado do vídeo, é dicir, da venda e alugueiro de filmes
tanto en VHS coma en DVD, eran de preto de 600 millóns de euros no ano 2000, un gasto
estimado en España de indubidábel importancia e no que, cómpre facelo constar, hai dúas
demandas claramente definidas nas preferencias dos usuarios: os filmes destinados aos
nenos... e os pornográficos.
TVG
Ao longo de 2002, a Televisión de Galicia participou na produción dunha decena de filmes, xa fose mediante a fórmula da adquisición dos dereitos de emisión en galego, xa fose,
noutros casos, como coprodutora. Ademais, a cadea considera a posta en marcha de seis
telefilmes ao ano, realizados por produtoras da Comunidade Autónoma, ao tempo que promove e facilita a negociación entre produtoras galegas, andaluzas e catalás para que realicen
telefilmes para a Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos (FORTA).
Ademais, continuando a política anterior, a TVG colabora decisivamente coas produtoras
mercando os dereitos de emisión en galego da gran maioría das curtametraxes realizadas en
Galicia, ás que lles ofrece na súa programación un espazo semanal.
56
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Como xa se sinalou anteriormente, a Televisión de Galicia é ademais a canle de televisión que lle dedica en España unha maior porcentaxe de programación á emisión de series
de produción propia, ao tempo que os seus investimentos destinados ao aprovisionamento
de produtos elaborados polo sector audiovisual galego supoñen case o 40% dos orzamentos
da cadea. Ao dato haberá que lle sumar outro na mesma liña: o 95% do orzamento xeral da
CRTVG está destinado a Galicia. Todos os profesionais do sector audiovisual coñecen isto
moi ben.
Na tempada 2000/2001, a TVG alcanzou a maior audiencia da súa historia, cun 19,5%
de share, o que veu a convertela na terceira cadea máis vista en Galicia, á altura de Antena 3.
Na tempada seguinte, 2001/2002, o share da Televisión de Galicia baixou tres puntos aínda
que, sostén o Informe do Audiovisual Galego, “o seu comportamento en horario de máxima
audiencia (prime time) foi notable, cun 20,5% de share nesta franxa horaria, precedida unicamente –entre as autonómicas– por TV3”.
Por outra parte, segundo datos do Censo de Televisións Locais de outubro de 2002,
censo elaborado pola Asociación para a Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC), a produción propia das emisoras locais de televisión de Galicia foi do 63,61%
de media, aínda que o dato hai que tomalo coas correccións correspondentes a determinados casos, como son os das emisoras vinculadas ao Grupo Canle 47 TV ou a Localia.
En relación con isto, no bienio considerado tampouco se produciron variacións con respecto aos anos anteriores no tocante á carencia dun adecuado marco xurídico sobre este
tipo de emisoras de televisión, o que dá lugar a unha clara situación de inseguridade e,
como se denunciou, a confusos acoutamentos da legalidade no referido á libre e ordenada competencia. Como ben sinala o informe patrocinado pola Consellaría de Cultura, “a
falta dun marco xurídico suficientemente consolidado dificulta o labor de elaborar un
censo rigoroso das emisoras locais, ao propiciar unha situación pouco formalizada, inestable e cambiante, facendo que a característica máis acusada do sector sexa a variabilidade. Variabilidade non só en número de axentes, senón en tamaño, horario das emisións,
nas características do sistema de difusión, na propiedade (municipal, privada ou mixta) e
nas propias características da súa programación xa mencionadas (televisión de proximidade ou xeralista)”.
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Así que o problema de fondo, neste caso certamente pendente, é a imposibilidade práctica de aplicar a Lei sobre televisión local, que non puido ser acordada polas forzas políticas.
E queda, neste apartado, algunha breve consideración sobre a única empresa galega que
opera por cable, R. Este grupo, que inicia a súa actividade en 1999, pecha o exercicio de
2002 cuns ingresos de 38,17 millóns de euros, un 170% máis ca no exercicio anterior. A
explicación é simple: en decembro dese ano contaba con 80.000 clientes (62.761 particulares e 17.239 empresas), o que viña a supor un incremento do 150% sobre os clientes do
ano anterior. Como dato complementario pódese dicir que R está presente nos 25 principais polígonos empresariais de Galicia, que suma no noso ano de referencia (2002) unha
rede que se estende ao longo de 224.000 km de fibra óptica por toda Galicia e que o investimento para este despregamento supera os 270 millóns de euros.
MULTIMEDIA
Trátase dun sector particularmente novo en Galicia e que, segundo se apunta, carece
aínda da bagaxe e rodaxe necesarias para o seu desenvolvemento. A maioría das empresas
dedicadas á xeración dos contidos multimedia en Galicia son tan recentes que apenas puideron dar fe da súa presenza. Non obstante, e pese á súa atomización (unha vez máis aparece o minifundismo, agora empresarial no audiovisual), os seus ingresos totais tiveron
aumentos moi importantes, tantos que supuxeron case cinco millóns de euros en 2001 (uns
123.000 euros por empresa). Neste apartado, a produción de aplicacións interactivas (fóra
de liña) acostuma ser compartida con outro tipo de actividades informáticas, aínda que o
denominador común está na preocupación polo mundo infantil. Por outra parte, a produción en liña, de produción e deseño de contidos interactivos para empresas e institucións,
ten un máis ca notábel crecemento.
PUBLICIDADE
O número de empresas operadoras no campo da produción publicitaria audiovisual de
Galicia é de 37, con ingresos superiores aos 6 millóns de euros. E hai que anotar que a maioría destas empresas, como sinala a Xunta de Galicia, “traballan dentro do mercado español,
sendo relativamente pouco significativas as que reducen o seu ámbito á comunidade gale-
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ga, a pesar de que a maior parte dos seus ingresos (o 69%) proceden dese mercado, é dicir,
os seus clientes son preferentemente empresas galegas”.
A maioría destas empresas están localizadas en Vigo, na Coruña e en Santiago de
Compostela, e no que se refire ás compañías audiovisuais dedicadas á produción publicitaria aparecen na Comunidade Autónoma varios tipos de características definidas, desde as
pequenas produtoras que fan directamente vídeos industriais, sen pasar por unha axencia,
ás televisións locais que producen os anuncios que emiten. Está tamén o caso dun reducido número de empresas cunha actividade normalizada de produción publicitaria, aínda que
combinada con outras actividades afíns. Tampouco neste capítulo se rexistraron cambios
significativos no período contemplado.
Finalmente é preciso facer unha referencia tamén ás industrias auxiliares que veñen adoptando unha intelixente estratexia de especialización. Agrúpanse aquí un gran número de servizos en constante evolución e adaptación ás novas necesidades do mercado e ás novas tecnoloxías que aparecen para o atender. Non deixa de ser curioso que ao final haxa que volver
ao principio xa que (volvemos ao Informe do Audiovisual Galego) “as empresas galegas ofertantes de servicios de producción están realizando –ao igual que as do resto do mundo– un
intenso esforzo por renova-lo seu parque tecnolóxico. Os equipos analóxicos de captación de
imaxes, de son, de edición, etc., son substituídos progresivamente por equipos dixitais”.
Como di a Xunta, esta transición tecnolóxica global pola que atravesa a industria audiovisual xoga, precisamente, a favor das empresas galegas: “en torno á tecnoloxía dixital estase desenvolvendo un mercado importante na posproducción, coa creación de imaxes por
ordenador, onde as empresas de animación hábiles neste tipo de tecnoloxía... están gozando de novas oportunidades de negocio”.
A pregunta é a inicialmente suxerida: non se estarán a pór demasiados ovos na mesma
cesta?
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2.4. A INTERNET EN GALICIA
Manuel Gago Mariño, Xosé Pereira Fariña, Xosé López García
Universidade de Santiago de Compostela
Consello da Cultura Galega

A Internet, sen dúbida, é un dos chanzos fundamentais da sociedade da información e
do coñecemento de calquera comunidade. De feito, hoxe xa está recoñecido por todos que
os niveis de acceso e calidade de conexión son marcadores fundamentais para determinar o
grao de desenvolvemento dun país.
Ben é certo que existen outros moitos indicadores. Sen ir máis lonxe, a Sociedade española de empresas de tecnoloxías da información (Sedisi)1 elaborou unha proposta de máis de
40 indicadores que determinan o grao de implicación dunha comunidade na chamada
sociedade da información. Non obstante, no caso que nos ocupa, imos analizar soamente
os indicadores referentes ao uso que se fai en Galicia da Internet, cun claro propósito de
propor neste artigo unha comparativa entre os datos de Galicia e o resto das comunidades
españolas e coas medias da Unión Europea.
Fundamentaremos esta análise en dous alicerces básicos: o acceso á rede e a calidade dese
acceso. Dentro destas categorías, analizaremos polo miúdo tanto os datos que se refiren ao
consumo doméstico e do fogar coma os referidos ao contorno empresarial.
O ACCESO Á REDE
Segundo os últimos datos da enquisa realizada pola Asociación de Usuarios de Internet
(AUI) e polo Estudo Xeral de Medios (EGM), no ano 2003 a porcentaxe de galegos que
acceden a Internet é do 23,6%, un catro por cento máis que no ano 2002 e un catro por
cento menos que a media do Estado español. Esta subida confirma o crecemento progresivo do catro por cento anual desde o ano 1998.
1. http://www.sedisi.es
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Polo tanto, e se partimos só destes datos, todo parece indicar que un 23% dos galegos
teñen un acceso cómodo á rede Internet. Non obstante, os resultados da primeira enquisa
da Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) e do Instituto Nacional de
Estatística (INE)2, publicado no mes de maio do ano 2003, póñennos de novo no mundo
real. Din que só un 12,3% dos fogares galegos teñen acceso á rede, moi lonxe dos datos de
comunidades como Madrid (25,9%), Cataluña (23,7%) ou o País Vasco (21,9%). Se tomamos como referencia a última enquisa publicada exclusivamente polo INE no mes de xaneiro de 2004, o número de fogares galegos conectados á Internet é do 16,9%3, que, en calquera caso, está moi por debaixo do 25,2% da media española que indica esta mesma
enquisa.
Se ben os datos de conectividade non son moi alentadores a pesar do continuo crecemento, é importante analizar polo miúdo as causas da non conexión dos fogares. Volvemos
retomar estas últimas estatísticas do INE: o número total de vivendas que non teñen acceso á Internet é de 735.298, das cales 500.961 (un 68%) din que non teñen este servizo porque “non queren, non o precisan ou descoñéceno”. Do mesmo xeito, 218.902 (30%) dos
fogares galegos non se conectan á Internet porque “ninguén da casa ten coñecementos para
facelo”. Sen dúbida, o dato máis preocupante é a falta de interese ou descoñecemento do
fenómeno Internet. Ante esta situación, só queda a esperanza doutro dos datos achegados
polo INE: 17.517 nenos4 galegos conéctanse á Internet desde o fogar.
A vivenda é o principal lugar de conexión dos galegos, pero existen outros puntos de
acceso que garanten que sexan un 23% dos galegos os usuarios da rede. Falamos do lugar
de traballo, o centro de estudos, outro domicilio, un cíber ou outros lugares. Tomamos
agora como referencia o último estudo que fixo o Instituto Galego de Estatística (IGE)5
sobre as condicións de vida das familias6. Nese informe dise que un 46% dos usuarios galegos da Internet se conecta desde o fogar, fronte ao 27,88% que se conecta desde o traballo,
o 20% que se conecta desde o centro de estudos e o 19% que se conecta desde un cíber.
2. http://www.aui.es/biblio/estudios/est-demografia.htm e http://www.cmt.es
3. http://www.ine.es
4. Segundo o INE, compútanse os nenos de 10 a 14 anos.
5. Enquisa de condicións de vida das familias 2002 do Instituto Galego de Estatística.
6. O estudo corresponde ás enquisas realizadas durante o ano 2002. Téñase en conta que esta enquisa baséase na resposta múltiple, polo que a suma porcentual é superior ao 100%.
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Cadro 1

Fonte: IGE.

No mundo da empresa en Galicia os datos son máis prometedores. Segundo o Informe
resumo sobre o nivel de utilización das TIC nas empresas galegas, publicado polo Observatorio
TIC da Consellaría de Innovación, Industria e Comercio no mes de abril do 20037, un 84%
das PEMES galegas tiña conexión á Internet, destacando amplamente as empresas medianas, cun 98% de conectividade.
Pero de novo sorprenden as causas de non ter Internet na empresa. Seguindo cos datos
do Observatorio TIC, un 52% das empresas que non teñen Internet reafirma a súa decisión
apelando a que “hai outras prioridades ou non é o momento” e un 34% di simplemente
“non é útil para a empresa”. A única esperanza destes datos é que só un 6% considera que
non é rendíbel.
Un dato máis curioso é o que achega a investigación do E-barómetro, elaborado polo
Equipo de Investigacións Políticas e Sociolóxicas da Universidade de Santiago de
Compostela (USC), dentro do Centro de Competencias en Comercio Electrónico8. No seu
último informe do ano 2003 di que un 62,9% das compañías que non teñen acceso á
Internet aduce que non o fai porque o seu sector “non ten presenza na Internet”.
Un dato tamén certamente interesante publicado neste mesmo informe indica que para
as empresas o principal obstáculo para non mercar a través do comercio electrónico é a “sensación de inseguridade” (54,2%), referida fundamentalmente ao pagamento a través da
web, seguida dos problemas de loxística (un 14,7%).
7. http://www.observatoriotic.org/
8. http://www.e-negociogalicia.com/observatorio/index.html
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A BANDA ANCHA
A calidade de conexión é tamén un factor fundamental para coñecer o grao de evolución da conectividade á Internet dunha comunidade. Hoxe en día son varias as posibilidades de conexión, que van desde a simple conexión telefónica a unha velocidade que non
supera os 56 Kb por segundo ata os sistemas corporativos que teñen un acceso a moita máis
velocidade, como poden ser as empresas e institucións conectadas á Autoestrada Galega da
Información.
Non obstante, nestes dous últimos anos, tanto os fogares coma as empresas sufriron o
impacto dunha das maiores revolucións tecnolóxicas desde a aparición da Internet. Falamos
da conectividade a través de banda ancha aproveitando a infraestrutura telefónica xa existente no 89% dos fogares galegos9. Falamos da tecnoloxía xDSL que en España adoptou a
fórmula do ADSL. Con ela, a velocidade de conexión logra acadar rateos de 256 Kb por
segundo como mínimo10 sen ningún tipo de instalación previa, agás un pequeno adaptador
para poder utilizar tamén o servizo telefónico tradicional.
Ademais desta solución tecnolóxica, en Galicia están dispoñíbeis os servizos dun operador de cable que lles oferta aos seus aboados a posibilidade de conectarse á Internet a través
dunha canle de banda ancha. Falamos da operadora R, que combina o acceso de alta velocidade cos servizos de telefonía básica e de televisión.
Na nosa comunidade, o impacto da “banda ancha” foi espectacular. Se tomamos como
referencia os datos acadados na enquisa realizada pola CMT e o INE en maio do 2003, un
6,9% dos fogares galegos están conectados á Internet a través da banda ancha. Aínda que o
dato non pareza moi espectacular, supón a maior porcentaxe de fogares do Estado español.
Só unha comparativa: en Cataluña a porcentaxe está nos cinco puntos e en Madrid nos 2,4.
Este bo dato queda confirmado pola enquisa de equipamento dos fogares que publicou
o propio INE no mes de xaneiro de 2004. Os datos do organismo público din que un
16,44% dos fogares galegos que están conectados á Internet ten contratado un servizo de
ADSL. Se lles poñemos cifras absolutas a estas porcentaxes, falamos de que 24.651 fogares
dos 149.967 conectados teñen ADSL.
9. Segundo os datos da última enquisa de equipamento dos fogares españois publicada polo INE en decembro do ano 2003.
10. Segundo as ofertas ofrecidas polos operadores en España.
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Se a isto lle sumamos que o 17,76% (26.640) dos fogares galegos ten conexión a través
do cable, estamos ante uns datos moi interesantes: o 34,20% dos fogares galegos conéctase
a través de banda ancha, mantendo a media do 34,24% dos fogares conectados á banda
ancha no resto do Estado.
Cadro 2

Fonte: INE.

Se tomamos como referencia os datos do E-barómetro, a porcentaxe de fogares conectados á rede a través da banda ancha acada o 36,5%. Como se pode observar, a coincidencia é case plena.
Pero ademais dos fogares, é un factor relevante coñecer o número de empresas que optan
por conectarse á Internet a través da banda ancha. De feito, a necesidade de facer “negocio”
a través da Internet pasa irremediabelmente pola alta capacidade de transmisións de datos.
Os datos do informe elaborado polo Observatorio das TIC xa referido con anterioridade din que un 41% das pequenas e medianas empresas (PEMES) de Galicia se conecta á
rede a través do ADSL, namentres que só un 5% o fai a través da operadora galega de cable
R. Sumando ambas as dúas porcentaxes, atopámonos con que un 46% das PEMES galegas
conectadas á rede ten unha conexión de banda ancha. Un dato máis ofrecido pola mesma
fonte complementa o bo estado en que se atopan as empresas galegas no que se refire ao
acceso á rede Internet: un 84% das empresas galegas teñen conexión.
Este dato coincide de novo basicamente co E-barómetro, xa que di que a porcentaxe de
PEMES en Galicia que se conecta á Internet a través de ADSL no ano 2003 é do 44,8%, á
que hai que sumarlle o 4,7% das PEMES que se conectan a través de R.
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O PAPEL DA ADMINISTRACIÓN
Son varias as propostas públicas para lograr unha maior conectividade e un maior uso
da Internet. Na comunidade autónoma de Galicia a maior parte das iniciativas xorden
desde a Xunta de Galicia11, a través das súas consellarías. Non obstante, tampouco se pode
esquecer o Parlamento de Galicia12 nin as iniciativas locais e comarcais que xorden decote
nos diferentes concellos galegos.
Propostas concretas son por exemplo A cultura galega en Internet –que pretende conectar as case 400 bibliotecas públicas de Galicia–, Galicia 2003 é túa –que busca ensinarlles
aos galegos as vontades da Internet– Internet nas bibliotecas municipais, Infobrion.com13...
Pero o proxecto que destaca sobre os demais, dada a súa ambición e os seus obxectivos,
é o chamado “Cidades dixitais”. Tal e como se recolle no informe do conselleiro de
Cultura, Comunicación Social e Turismo que lle foi presentado ao Consello Asesor de
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia14:
Cidades dixitais trátase dun programa de telecomunicacións que ten como obxectivo a promoción e implantación da sociedade da información en temas tales como teleadministración,
comercio/negocio electrónico, teletraballo, teleformación, telemedicina, xestión de servizos de uso
público, aplicacións para colectivos con requerimentos especiais, cultura, turismo e ocio, contorno
doméstico e móbil... Todo iso baseado en redes de telecomunicación a alta velocidade. (op. cit.,
2003: 62)
11. A última iniciativa da Xunta de Galicia foi aprobar un decreto en que se determina o marco regulamentario no que deben desenvolverse as actuacións de todos os departamentos e organismos do executivo autonómico en materia de Sociedade da Información
e o Coñecemento e as Telecomunicacións. Este decreto foi aprobado no Consello da Xunta do día 8 de xaneiro de 2004.
12. Destaca amplamente a aprobación da moción presentada polo PSdG-PSOE recollida no diario de sesións n.º 80 do 11 de
novembro de 2003 (p. 136), na que se insta á Xunta de Galicia a que presente no Parlamento “un plano estratéxico de desenvolvemento da sociedade do coñecemento, con programas sectoriais, accións concretas e financiamento plurianual”. Para a aprobación da moción na cámara, aceptáronse as emendas do grupo parlamentario do Partido Popular e do grupo parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego.
13. Proxecto desenvolvido polo grupo de investigación Socio-Territorial GIS-T IDEGA da Universidade de Santiago de
Compostela, en colaboración con outros organismos e que pretende impulsar o desenvolvemento social, económico e cultural no
concello de Brión, a través das novas tecnoloxías e Internet. Máis información en http://www.infobrion.com.
14. Este informe foi presentado ao Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia no pleno que se celebrou o 28
de outubro de 2003 en Santiago de Compostela.
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O proxecto, que nace desde o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, pretende implantar
unha Cidade dixital en cada unha das comunidades autónomas do estado. En Galicia, a
cidade escollida foi A Estrada, xa que cumpría os dous grandes criterios propostos polo
Ministerio: unha poboación entre 20.000 e 60.000 habitantes e cunha grande dispersión.
Este programa terá unha duración desde o ano 2001 ata o ano 2006.
Neste interesante programa participa un amplo abano de axentes: institucións, operadores, provedores, entidades de servizo público, entidades financeiras, axentes sociais..., que
pretenden cumprir cinco grandes obxectivos.
Falamos fundamentalmente de promocionar o acceso e o uso das posibilidades da
Internet (busca de información, interactividade, comercio electrónico...), mellorar a competitividade das empresas, crear comunidades locais virtuais, desenvolver servizos avanzados
de telecomunicacións e producir contidos de interese local e comarcal. (op. cit., 2003: 63).
Para acadar estas metas, o proxecto decide actuar en varias áreas de especial interese,
como as xa descritas anteriormente, marcadas sempre pola posibilidade de acceso a cada
unha delas desde a distancia.
Do mesmo xeito, as actuacións que se farán inclúen a sensibilización da cidadanía e das
empresas, a formación dos cidadáns, a promoción da conectividade á Internet a custos reducidos, a incentivación de axudas públicas, a difusión dos resultados obtidos, etc.
En definitiva, estamos diante dun proxecto, realizado sempre a través da colaboración
entre o Ministerio, a comunidade autónoma e o concello escollido, que pretende facer unha
intervención global sobre varios dos indicadores que determinan o grao de evolución da
sociedade da información nunha pequena comunidade, como pode ser un concello.
Ademais desta importante iniciativa, a Xunta prepara a redacción do Plan galego da
sociedade da información, tal e como anunciou Alberto Tizón, subdirector xeral de
Tecnoloxía da Consellaría de Innovación, Industria e Comercio, o pasado 18 de febreiro de
2004 nas xornadas sobre “As vilas na sociedade da información” que se desenvolveron en
Vilalba e nas Pontes.
Nesta presentación explicouse que o Plan afondará nas estratexias de colaboración entre
as administracións estatal e autonómica. Tizón manifestou tamén que o éxito da implantación da sociedade da información vai depender de que haxa unha infraestrutura de alta
capacidade accesíbel para todos os cidadáns, de campañas de formación –nas que se lle
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achegue ao usuario información de como funciona e que beneficios vai obter por estar
conectado– e, por último, de que existan contidos atractivos que convidan a participar do
novo mundo virtual.
OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Na actualidade publícanse na Internet 60 cibermedios galegos, sobre un total de 877
cabeceiras no Estado15, un 6,8%. Unha primeira ollada permite obter unha fotografía rápida de cal é a ecoloxía da comunicación na rede galega: coma noutros sectores, o eixo atlántico xunta a maior parte das cabeceiras (A Coruña, 50,8%; Pontevedra, 37,7%) e Ourense
e Lugo manteñen unha presenza practicamente testemuñal. A maior parte dos cibermedios
manteñen unha actualización diaria (42,6%) ou constante, ao longo de todo o día (39,3%).
Un 52,5% están especializados nunha temática concreta fronte a un 47,5% que se definen
como xeralistas. O español é a lingua predominante nos cibermedios (un 55,7%) aínda que
a presenza do galego é moi elevada (un 42,6%), especialmente se o comparamos con outros
soportes da comunicación.
AS RELACIÓNS CON OUTROS SOPORTES
É relevante que case o 40% dos cibermedios teñan unha versión –orixinal ou posterior–
noutro soporte. Os procesos de relación entre soportes adoitan seguir un modelo similar na
maior parte dos casos: grandes medios en formato papel, pequenas iniciativas editoriais ou
medios corporativos en formato papel que adoitan producir versións para a web que, co
tempo, obteñen un certo nivel de actualización independente da versión orixinal.
Hai algúns casos especialmente relevantes: Código Cero16 é un interesante modelo de
crecemento editorial: naceu como un programa da Radio Galega dedicado ás novas tecnoloxías, xerou un sitio web (codigocero.com) no ano 2001, no 2002 editou unha revista en papel e en galego, de distribución gratuíta e dedicada á difusión das novas tecnoloxías, e edita libros con carácter tamén divulgativo, ademais de anunciar o lanzamento
15. De acordo cos datos da mostra realizada polo Grupo de Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela dentro do
Mapa de Cibermedios de España realizado en colaboración coas universidades do País Vasco, Navarra e Málaga dentro do proxecto: “El impacto de Internet en los medios de comunicación en España - Radio” (BSO2002-04206-C04-02).
16. http://www.codigocero.com
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dunha televisión local17 coa mesma identidade de marca. O modelo de Código Cero é un
atípico exemplo de crecemento a partir de iniciais versións electrónicas ou soportes ‘non
papel’.
En xeral, obsérvase unha consolidación das cabeceiras existentes. Ao mesmo tempo, O
Correo Galego foi substituído por outra cabeceira, Galicia Hoxe, cunha versión tamén na
web18. O Atlántico Diario segue sen ter unha versión web. Houbo tamén baixas: Galicia
Estrella, a delegación galega de La Estrella Digital, pechou a edición, o mesmo que o portal
u-lo.com, que cesou a súa actividade a partir de primeiros de 2004. O cibermedio ourensá
acontrafio.com transformouse en galiciainformacion.com.
Durante o ano 2003, os cibermedios viviron moi poucas modificacións do seu esquema
editorial. Houbo algunhas excepcións: o semanario A Nosa Terra19 anovou o deseño do seu
sitio web incorporando tamén seccións estritamente en liña, algúns servizos e posibilidades
de descarga. La Voz de Galicia incorporou algunhas novidades, coma a bitácora do reporteiro David Beriain durante o conflito de Iraq. Non obstante, non houbo un incremento ou
modificación substancial dos servizos prestados polas cabeceiras aos seus usuarios. Neste sentido, a personalización –como factor de proximidade e adaptación do cibermedio ao público propiciado pola tecnoloxía– é aínda unha materia pendente20. A diferenza do que aconteceu en diferentes cibermedios de ámbito estatal durante o 2002 e 2003, os grupos editoriais non emprenderon novas iniciativas editoriais na rede e mantiveron sen modificar o seu
modelo de negocio –ou de representación– nas versións en liña das súas cabeceiras. Deste
xeito, non se iniciaron estratexias de cobramento por contidos.
Houbo, con todo, pequenos cambios neste sentido nos primeiros meses de 2004: farodevigo.es pechou baixo subscrición gratuíta os seus contidos en febreiro, cun modelo inspirado en La Vanguardia, co obxectivo de empregar a canle dixital como canle de comunicación cos seus usuarios e para a distribución de publicidade21 a través do correo electrónico,
17. http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=4038
18. http://www.galicia-hoxe.com
19. http://www.anosaterra.com
20. Segundo os datos da investigación financiada polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía que está a elaborar o Grupo de Novos
Medios da Universidade de Santiago de Compostela: “Análisis de los contenidos, organizacional y formal de los medios de comunicación en línea en Galicia: experiencias y alternativas”. Ref. BSO2001-3119.
21. Segundo indica o Faro de Vigo no formulario informativo de rexistro de usuarios.
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pero sen engadir servizos con respecto ao modelo actual. Vieiros22, o cibermedio exclusivamente electrónico máis veterano da rede, anovou a súa aparencia gráfica e culturagalega.org,
o portal de divulgación cultural do Consello da Cultura Galega, presentou en xaneiro lg3,
un espazo monotemático dedicado á promoción da literatura e o sector editorial que supuña un notábel avance en contidos nesta materia na Internet.
OS CONFIDENCIAIS
Durante os anos 2002 e 2003, a rede galega viviu a efervescencia dos confidenciais
como canle de información alternativa. O fenómeno, similar en todo o Estado, supuxo a
publicación de datos, rumores e análises que eran descartadas, ou non podían ser publicadas, en cabeceiras tradicionais. O modelo habitual en Galicia é que sexan os medios exclusivamente electrónicos os que dispoñan dun espazo para a publicación de información confidencial e, segundo a impresión dos responsábeis destes, constituían as páxinas máis visitadas das súas publicacións. Deste xeito, xornal.com23 mantén un espazo temático deste tipo,
así como galiciadiario.com ou galiciainformacion.com. O xénero satírico só dispón dunha
cabeceira: puntatacon.com, herdeira da impresa 4gatos.
PERFIL DA AUDIENCIA
Os cibermedios galegos teñen unha audiencia considerabelmente baixa en relación con
outras cabeceiras do Estado. De feito, só un web do país figura na táboa clasificatoria dos
100 máis visitados en España24: La Voz de Galicia25, e no posto número 62. A febleza en
audiencia dos nosos cibermedios é extensíbel a outro tipo de webs en Galicia, que non son
capaces de competir en audiencia no exterior e están directamente relacionadas coa demografía da rede no país e coa capacidade competitiva con respecto a iniciativas máis amplas.
É precisamente La Voz de Galicia o cibermedio máis visitado na Internet galega26, con algo
máis de 28.000 usuarios diarios. Séguelle El Correo Gallego27, con máis de 10.000, e o Faro
22. http://www.vieiros.com
23. http://www.xornal.com
24. 6ª Enquisa AIMC a usuarios de Internet. Dispoñíbel en http://www.aimc.es
25. http://www.lavozdegalicia.es
26. Datos procedentes das actas mensuais da Oficina de la Justificación de la Difusión entre xaneiro e outubro de 2003.
27. http://www.elcorreogallego.es
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de Vigo28, con case 7.000 de media diaria. As franxas horarias de consulta dos cibermedios
corresponden ás habituais para os medios de comunicación: forte entrada de audiencia nas
primeiras horas laborábeis da mañá, outro pico non tan importante entre as 12.00 e as
14.00 h, caída en horarios de xantar e subida máis ou menos gradual na tarde en función
dos ritmos laborais e dos tipos de conexión dos usuarios. Hai algúns medios, coma xornal.com ou elcorreogallego.es, que sosteñen a súa audiencia de xeito máis estábel ao longo
do día e outros que teñen un perfil basicamente matutino, coma o Faro de Vigo. Unha primeira interpretación da curva diaria de audiencia está asociada ao número de actualizacións diarias que realiza o medio e o seu carácter de fonte informativa e/ou interpretativa
para os usuarios.
Cadro 3. PERFIL DE AUDIENCIA DOS CIBERMEDIOS AUDITADOS POR OJD

Fonte: Elaboración propia. Medias por mes.

BITÁCORAS
As bitácoras, ou blogs, ou weblogs, son un interesante fenómeno asociado á Internet que
dende os primeiros momentos, no 2003, cobraron especial importancia en Galicia. Trátase
de sitios web ou diarios persoais de temática variada e en constante experimentación e hibridación que definen un novo xeito de comunicación persoal e horizontal entre usuarios que
28. http://www.farodevigo.es
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cada vez gaña máis forza e exercen, nalgúns casos, de comunicadores alternativos con respecto ás fontes tradicionais de información. Na actualidade, existen en Galicia uns 36 blogs
en galego29 e un número indeterminado deles en castelán ou noutras linguas.
A estabilidade é, xa que logo, a palabra que definiría a situación actual do sector dos
cibermedios en Galicia, que ocupan un papel ben pequeno no sector. Durante os vindeiros
anos, o incremento da comunicación horizontal, a concentración de medios, o lento incremento demográfico na Internet, as transformacións tecnolóxicas, os cambios empresariais e
sociais e a posición das cabeceiras dixitais dentro dos seus grupos empresariais determinarán a evolución do sector.
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2.5. A COMUNICACIÓN PUBLICITARIA E CORPORATIVA
Alberto Pena
Universidade de Vigo-Campus de Pontevedra. Sección de Comunicación

A MODO DE INTRODUCIÓN
Elaborar un novo informe sobre o estado da publicidade en Galicia obriga a abrir moitas interrogantes e a repasar, con sentido crítico e cun criterio que tamén pode ser criticábel1, algunhas das afirmacións que nesta ou noutras tribunas académicas se fixeron en forma
de análise prospectiva do sector. Se o mundo cambia a un ritmo tan rápido como a política, a publicidade, na súa comprensión integral como fenómeno científico, muda coa mesma
velocidade coa que se fan as noticias de última hora nas redaccións dos medios de comunicación galegos. Certamente, facer un estudo completo sobre este ámbito da comunicación
persuasiva (ao meu modesto entender, o máis complexo, dinámico e, por que non, tamén
fascinante na súa dimensión retórica e creativa), aínda que só se tente comprender os últimos doce meses, resulta sempre unha ousadía impropia dun académico, que debe recoller
serenamente unha semente espallada de datos confusos para facer medrar vellas ou novas
preguntas coas que alimentar o espírito universitario2. Máxime cando o que se pretende, por
riba de todo, é achegar conclusións que se sosteñan sobre dous dos alicerces máis importantes que debe fundamentar todo traballo científico: rigor e calidade. Ambos e dous son
conceptos complementarios e, por suposto, o segundo é debedor do primeiro3.
1. Entendamos, neste caso, a crítica na súa acepción de revisión valorativa, non como censura ou opinión desfavorábel.
2. Fundamentalmente, porque o universo da comunicación persuasiva, non só no seu horizonte profesional exclusivamente publicitario, senón tamén de Relacións Públicas, é un océano de preguntas no que as respostas están soterradas baixo as lagorzas insondábeis da comunicación. Téñase en conta que neste informe habería que revisar aspectos múltiples de empresas moi especializadas
que operan no mercado, non só as axencias de publicidade e a súa relación cos medios de comunicación, senón outras moitas actividades que forman parte da engrenaxe deste discurso comunicativo creativo: deseño gráfico e multimedia, servizos técnicos audiovisuais, publicidade exterior e móbil, mercadotecnia directa e telemercadotecnia, sinalética, organización de actos protocolarios, fotografía industrial e publicitaria, consultorías de comunicación, etc.
3. Neste aspecto, quero salientar encarecidamente o labor desenvolvido polo Excmo. Consello da Cultura Galega a través da Sección
de Comunicación, que coordina do Ilmo. Sr. decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de
Compostela, Dr. Xosé López García, a quen queremos agradecerlle, nestas breves pero sentidas liñas, a súa actitude comprometida
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Con esta reflexión de intención académica, que non academicista, queremos deixar sentado, de partida, que a investigación sobre a comunicación publicitaria, calquera investigación neste mesmo contexto persuasivo (non só esta, que se presenta a modo de informe),
debe ser consciente de que lugar ocupa na insondábel inmensidade da Ciencia, con maiúsculas. E, tamén, cando se trata dun estudo universitario sobre a publicidade, o autor non só
ten o deber de presentar resultados apoiados nun corpo metodolóxico axeitado, senón, ademais, facer que así o pareza. Digo isto porque, aínda que a investigación sobre os distintos
aspectos da publicidade non sementou no inabranguíbel acervo científico comunicativo
interrogantes suficientemente profundas, e tamén carece do rango histórico que outros
campos científicos, con máis tradición, bibliografía, proxección e prestixio, teñen, si que
procura o mesmo rigor académico e aspira, simplemente, a ser considerado como tal4.
Emporiso, os traballos científicos publicitarios están, paradoxalmente, marcados por
unha imaxe popular pexorativa debido a unha circunstancia (a circunstancia social no sentido que lle deu Ortega y Gasset), que obriga aos académicos do sector publicitario a facer
un dobre exercicio de cientificidade (debe selo e parecelo) para validar as súas conclusións5.
e estaxanovista por estruturar, de xeito tan metódico e sereno, como dinámico e eficaz, o estudo sobre a Comunicación Social en
Galicia, así como a súa especial e leal colaboración académica co autor deste informe e coa Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación da Universidade de Vigo-Campus de Pontevedra.
4. Dende a Área de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Univesidade de Vigo, coa mesma ambición coa que se levantan os
edificios máis impoñentes, pero tendo sempre o degoro de evitar que a soberbia científica corrompa os alicerces dos, por principio,
humildes proxectos que se emprenden, fixéronse algunhas achegas investigadoras pioneiras no eido publicitario galego, que poden
axudar a comprender o fenómeno, académica e profesionalmente, tanto dende unha perspectiva histórica como actual. Referímonos
ás seguintes teses de doutoramento dirixidas polo que subscribe e relacionadas coa fotografía publicitaria e a publicidade televisiva:
Los orígenes de la fotografía publicitaria en Galicia. Análisis de muestras y catalogación documental (1897-1936), do prof. Jorge Lens
Leiva, e La producción publicitaria televisiva en Galicia: estrategias, medios y mensajes (1960-2000), elaborada pola profª. Mónica
Valderrama Santomé. Traballos científicos que, esperamos, en breve, teñan a difusión editorial que, francamente, creo que merecen.
5. O 10 de outubro de 2003, a Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP) e a Asociación General de Empresas de
Publicidad (AGEP) denunciaron publicamente as actitudes intransixentes dalgúns colectivos da sociedade española diante de determinadas campañas publicitarias. Os publicitarios saíron en defensa da liberdade de expresión dos creativos e anunciantes, manifestando nun comunicado de prensa que son “[...] conscientes de la enorme repercusión que tiene la publicidad en la sociedad y de la
responsabilidad que, por ello, tenemos que velar por el respeto a la ética publicitaria y a los derechos de los destinatarios de la publicidad. No obstante, también queremos destacar el trato discriminatorio con el que, a nuestro entender, se juzga la publicidad o
comunicación comercial frente a otros tipos de comunicación, bien informativa o de entretenimiento, en los medios de comunicación. Desde ambas asociaciones, queremos hacer hincapié en que, respetando siempre el derecho a discrepar, existen cauces legales
ya establecidos para solicitar la retirada de un anuncio, cuando su contenido se considere ofensivo o lesivo, ya sea acudiendo al organismo de autorregulación publicitaria, Autocontrol, creado por la propia industria (anunciantes, agencias y medios), con el objetivo de defender y velar por las buenas prácticas publicitarias en el mercado español, o bien acudiendo a la jurisdicción ordinaria”.
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É dicir, a “mala” prensa da publicidade esténdese, ao meu modo de ver, inxustamente, ao
eido investigador. É neste contexto de reflexión humilde e núa, é dicir, sen dobreces, desprendida de calquera disfrace de retórica académica finxida, como abordamos o estudo que
aquí presentamos6.
O UNIVERSO PUBLICITARIO GALEGO NA ÓRBITA DO MERCADO
ESPAÑOL E EUROPEO
O panorama publicitario galego pode delimitarse xeograficamente de diversos modos,
pero non pode subtraerse, de ningunha maneira, ao mercado español, no que operan medios
de comunicación que teñen unha cobertura territorial que atinxe as 17 comunidades de
España e, xa que logo, debemos entender os actores que interveñen no proceso de comunicación publicitaria en Galicia dentro deste contexto. É evidente que Galicia ten unha cultura e unha idiosincrasia propias, e incluso poderiamos afirmar que a identidade galega se manifesta de diversas maneiras no sector publicitario, onde asoman diferenzas, matices, máis ou
menos relevantes, pero, non é menos palmar que a sociedade de mercado non coñece fronteiras. E, se falamos de publicidade, as fronteiras son, se cabe, invisíbeis, ou, cando menos,
máis imprecisas. Obviamente, tendo en conta en todo momento que existe, como non, un
mercado galego, cunha estrutura propia, cun universo singular de actividades derivadas,
cunha disposición estratéxica orixinal. Os medios de comunicación, as axencias de publicidade, imaxe corporativa ou relacións públicas teñen, na maioría dos casos, unha difusión de
carácter rexional que determina a súa maneira de enfrontar o oficio, ademais de amosar institucionalmente un posicionamento mercantil máis ou menos peculiar, así como unha organización territorial e administrativa diferencial, con políticas autónomas que fan evolucionar
o fenómeno publicitario dentro do marco español, pero cos seus propios elementos diferenciais7. En canto ao nivel de investimento publicitario nos medios de comunicación publicitarios e a súa evolución ao longo de 2001 e 2002, poden observarse a seguir no cadro 1:
6. Neste mesmo sentido, este informe sobre a publicidade en Galicia é unha aproximación con moitas limitacións científicas. Aínda
que se faga unha abordaxe con método académico, está baseado nun traballo de campo disperso e difuso. A colleita de documentación desta investigación, por certo, foi realizada coa inestimábel colaboración da licda. Enma Torres Romay, bolseira do Grupo de
Investigación CA-1 da Universidade de Vigo-Campus de Pontevedra.
7. É importante entender a industria publicitaria en relación co marco audiovisual, tendo en conta que toda actividade publicitaria
é inseparábel daquela dimensión comunicativa. Un anuncio, calquera anuncio, non se pode desprender dos soportes audiovisuais.
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Cadro 1. INVESTIMENTO REAL ESTIMADO EN SOPORTES DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
(en millóns de euros)

Fonte: Infoadex.
Entendendo así a profesión publicitaria, o lector debe complementar este informe cos textos que analicen a produción audiovisual
galega, subliñando, especialmente, a dimensión estratéxica que adquiriu o audiovisual dentro das políticas da Xunta de Galicia, que
dispón dunha Dirección Xeral específica para potenciar esta industria, ademais da creación do Consorcio Audiovisual e da Film
Commission. O Clúster do Audiovisual, que integran 50 produtoras, a Asociación Galega de Productoras Indepedentes (AGAPI),
a Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual a Academia do Audiovisual de Galicia, entre outros organismos como CREA,
demostran a solidez da estrutura do audiovisual galego, no que a publicidade tamén é un axente produtivo determinante. Os subsidios ás produtoras audiovisuais do goberno autonómico, en cifras, pasaron dos 457 mil euros de 1996 aos case que 3,2 millóns de
2003. Segundo o Informe do Audiovisual Galego 2001-2002, presentado pola Consellaría de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, a industria audiovisual galega facturou máis de 97 millóns de euros e creou 2.105 postos de traballo. O sector, sinala o
informe, estaría formado por 226 empresas e o 50% dos beneficios procede do subsector da produción, onde destaca especialmente o pulo, como buque insignia, da Radiotelevisión de Galicia (RTVG).
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Un dos argumentos para afianzar un discurso galeguista no mercado español é, sen dúbida, a visión política do goberno autonómico, cos seus marcos reguladores ou normativos
exclusivos, coas súas políticas de investimento no sector audiovisual (no que encadramos o
sector publicitario), co seu modo de organizar o mercado, coa súa propia filosofía e concepción política no modo en que os anunciantes, os medios de comunicación e os distintos
axentes publicitarios desenvolven a súa actividade.
Outro argumento, mergullado nesta esfera de administración política, sen dúbida, está
directamente relacionado cun condicionante de teor territorial, vencellado ás empresas que
teñen sede en Galicia e que, desde a nosa comunidade, desenvolven as súas tarefas profesionais, ben nun contexto xeográfico galego ou alén das fronteiras. En fin, que na comunidade galega existen varios centos de sociedades mercantís que promoven negocios publicitarios, algúns con ambicións expansivas, outros cunha dimensión que non sobordan os límites municipais, pero, en xeral, podemos falar dun fenómeno publicitario galego propio
cunha estrutura cada vez máis forte e dinámica que, ao longo dos últimos anos, experimentou un avance notábel, malia as inevitábeis fochancas ás que calquera empresa comercial está suxeita. Alén da concepción tradicional da comunicación publicitaria como faceta
creativa, na nosa comunidade operan marcas comerciais de sona mundial, como pode ser o
caso de Zara, que non emprega unha estratexia publicitaria apoiada nos soportes de comunicación de masas, e que, segundo o estudo Made in Spain/Hecho en España y sus marcas en
el mundo8, está entre as tres firmas comerciais españolas máis coñecidas no mundo. Hai
outros casos salientábeis que, claramente, son exemplos de multinacionais cunha imaxe de
marca transfronteiriza, como o de Pescanova, Adolfo Domínguez ou Roberto Verino, ou
incluso poderiamos falar dos produtos identitarios galegos (como marcas en si mesmos) con
grandes potencialidades comerciais, que, nos últimos tempos, ampliaron a súa cota de mercado no exterior cun éxito máis que aceptábel, como o albariño, a tenreira galega, o marisco e, por extensión, todo o abano de produtos gastronómicos. Tamén a industria turística
acrecentou o seu valor de imaxe no exterior, acubillada nos valores culturais de Galicia e nos
8. O estudo foi elaborado pola Universidade Carlos III de Madrid e desenvolveuse entre os meses de outubro de 2002 e febreiro de
2003 na UE, EUA, Canadá, China e Pacífico, Europa do Leste, Rusia, África e Oriente Medio, entre directivos de empresas españolas estabelecidas no estranxeiro, público profesional e expertos destes países. En total, a mostra abrangueu 1.034 entrevistas entre
o público directivo, cun índice de resposta do 21%. O espectro de expertos estendeuse a 1.738 destinatarios, cun 24% de respostas
en total.
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seus símbolos patrimoniais (exemplos hai dabondo: dende o fenómeno da peregrinación
xacobea, a estampa paisaxística da nosa comunidade, todo o conxunto arquitectónico do
rural galego –tanto interior coma costeiro–, etc.). É evidente, por outra banda, na cultura
de masas na que vivimos, o fenómeno futbolístico, os éxitos do Deportivo da Coruña e do
Real Club Celta de Vigo axudaron a situar no mercado internacional a nosa comunidade
dende a perspectiva do imaxinario virtual, pero fundamental, do valor intanxíbel.
Deixando de lado calquera análise de nesgo, estritamente política, as campañas emprendidas pola Xunta de Galicia para promocionar nacional e internacionalmente Galicia como
marca tiveron, neste sentido, unha relevancia especial, singularmente o slogan Galicia calidade9. Certamente, o mesmo que acontece coas grandes multinacionais que acadaron un
elevado nivel de notoriedade social, detrás do incremento deste valor intanxíbel hai investimento publicitario. En cifras macroeconómicas, o goberno autonómico está entre as institucións do sector público que máis inviste no sector da comunicación comercial, e chega a
ocupar, segundo cifras desprendidas do ránking publicado pola revista Anuncios en xullo de
200310, o décimo cuarto lugar, xusto por detrás do Ministerio de Fomento e por diante do
Ministerio do Interior, cun total de 2.890.328 euros en 2002, o que representa un 23%
menos que o ano inmediatamente anterior. A listaxe é liderada pola Dirección Xeral de
Tráfico, con algo máis de vinte e un millóns de euros investidos no mesmo período, seguida, en segundo lugar, e a unha longa distancia, pola Generalitat de Cataluña, que gastou
preto de nove millóns. Nesta mesma estatística, a Comunidade de Madrid ocupa o cuarto
lugar, o quinto correspondeulle ao Concello de Barcelona e o sétimo á Junta de Andalucía.
É dicir, a Xunta de Galicia ocupa o terceiro posto en investimento publicitario na categoría
de gobernos autonómicos11.
En canto ao nivel de investimento publicitario a escala española, os medios galegos distan moito de estar entre os primeiros postos. A Radiotelevisión de Galicia (CRTVG), que
9. En relación coas campañas de comunicación realizadas pola Xunta de Galicia, pode consultarse a tese de doutoramento de Ana
Belén Fernández Souto: Comunicación Política y Relaciones Públicas desde las instituciones autonómicas. Estudio de las estrategias y mensajes de las principales campañas llevadas a cabo desde la Xunta de Galicia (1990-1997), Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación, Universidade de Vigo, 2002, 449 pp.
10. Anuncios, n.º 109, xullo de 2003, p. 44.
11. O sector das entidades de interese público investiu en publicidade 128 millóns de euros en 2002, e experimentou un crecemento
dun 10% con respecto ao ano anterior.
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é o soporte de comunicación galego que contrata máis anuncios, apenas chega a un irrelevante cuadraxésimo posto, cunha cifra de investimento lixeiramente superior ao millón de
euros. No entanto, a CRTVG só se ve superada pola Radio Televisión de Andalucía, a
Televisión de Cataluña ou a Corporación Catalana de Radio i Televisió, que conseguiron
cifras de negocio escasamente máis elevadas12. Obsérvese o cadro 2:
Cadro 2. LISTAXE DE INVESTIMENTOS POR SOPORTES DE
(en millóns de euros)

Fonte: Infoadex.

12. Anuncios, n.º 109, xullo de 2003, p. 38.
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En liñas xerais, durante o ano 2003, o investimento publicitario tivo un interesante crecemento, especialmente no que atinxe ao soporte televisivo. En comparación con outros
Cadro 3. PORCENTAXE DE

TEMPO DEDICADO Á PUBLICIDADE E PROMOCIÓN EN TELEVISIÓN

Fonte: Sofres AM.

países europeos de referencia, o consumo de publicidade en España é “alto”, segundo o estudo “AIMC Marcas” presentado en febreiro de 2004 en Santiago de Compostela pola
Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)13. Os datos do estudo
revelan que a “presión” publicitaria sobre os distintos targets sufriu un freo en 1995 e 1996,
pero incrementouse en 2002 e 2003. O investimento publicitario en televisión pasou do
4% en 1990 ao 12% do pasado ano. No entanto, os especialistas que participaron na ela13. Vid. elcorreogallego.es, 05/02/2004. Sección de “Última Hora”. O estudo foi presentado no marco do XX Seminario de Televisión
da Asociación Española de Estudios de Mercado, Márketing y Opinión (AEDEMO).
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boración da investigación14 consideran que hai unha forte saturación publicitaria no mercado. Neste sentido, o informe anual do Observatorio de la Publicidad da Asociación
Española de Anunciantes15, publicado tamén en febreiro de 2004, detecta como consecuencia da “presión” dos anuncios unha notábel diminución da programación televisiva,
que, por certo, tamén incorpora outras mensaxes publicitarias, aplicando actualmente novas
técnicas comerciais (por exemplo, entre outras moitas, as mensaxes de telefonía móbil), que
resultan, francamente, abusivas para as audiencias. Dende o noso modesto punto de vista,
ademais, resulta inapropiado e incluso irregular interromper os programas informativos para
emitir publicidade. Véxanse os cadros 3 e 4:
Cadro 4. NÚMERO DE ANUNCIOS EN 2003

Fonte: Media Group.
14. O estudo, que abrangue o trienio 2000-2003 e emprega unha mostra de 10.300 entrevistas, achega información sobre hábitos
de consumo, estruturadas en 14 seccións, como alimentación e bebidas, artigos para o fogar, roupa e calzado, medios de comunicación, entre outros.
15. Neste Observatorio están integrados tamén a Asociación de Agencias de Medios (AM), a Asociación Española de Agencias de
Publicidad (AEAP), a Asociación Española de Empresas de Productos de Marca (Promarca), a Asociación General de Empresas de
Publicidad (AGEP) e o Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
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O USO DA LINGUA GALEGA NA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
O emprego do galego na retórica comercial está a ter unha evolución confusa. Hai anunciantes dunha certa relevancia, que, dende hai xa varios anos, apostaron de xeito decidido
pola nosa lingua, posicionándose estratexicamente no mercado autonómico cun discurso
publicitario monolingüe, como é o caso da firma San Luís, entre outras. Pero encontramos
moitas máis empresas que comercializan os seus produtos en Galicia que se resisten a utilizar o galego na creatividade publicitaria, malia haber estudos, publicados xa hai algúns anos,
que demostran que hai unha boa predisposición por parte da maioría dos consumidores galegos a escoitar ou ver os anuncios na súa lingua vernácula16. Tamén moitas multinacionais
estranxeiras ou os anunciantes españois que promoven campañas de publicidade na nosa
comunidade prefiren optar polo castelán. Este é un fenómeno que ten certa semellanza co
País Vasco, pero que dista moito do que acontece en Cataluña, onde son moi poucos os
anunciantes que prescinden do idioma propio para difundir as súas mensaxes comerciais.
O certo é que, en termos absolutos, nos últimos anos incrementouse o número de anunciantes que usan a lingua galega para comunicarse cos seus potenciais consumidores, pero
esta vía idiomática de persuasión está bastante segmentada e, en xeral, o galego predomina
nos anuncios dirixidos a un segmento demográfico de idade avanzada e do medio rural,
mentres que nas cidades e nos targets infantís ou xuvenís o galego perde preponderancia. Hai
un dato que é bastante revelador sobre o uso do galego na publicidade para un público
mozo. Os anunciantes que optan por difundir a súa publicidade en galego e a través da
Televisión de Galicia para o público infantil son unha inmensa minoría. Segundo os datos
estatísticos publicados pola revista comercial Consumer, do Grupo Eroski, revela que a
comunicación publicitaria emitida no programa de maior éxito para nenos, que é o Xabarín
Club, só ocupa un 1,8% do total e, ademais, está realizada en castelán17. É un dato, en calquera caso, que hai que interpretalo con perspectiva.
16. Un dese estudos foi elaborado, xustamente polo Consello da Cultura Galega por Fernando Ramallo e Gabriel Rei Doval, e indica, entre outras conclusións, que ao redor do 80% da poboación galega prefire a publicidade en galego.
17. Revista.consumer.es. O estudo, no seu balance final, conclúe que a media de publicidade na programación infantil das televisións
españolas é do 9,5%, incluíndo os tempos anteriores e posteriores a cada espazo infantil. As televisións de emisión nacional son as
que máis tempo de publicidade insiren na súa programación para este tipo de público. Entre os soportes televisivos autonómicos que
máis publicidade emiten están ETB1, cun 12,1%, seguida pola Canle 33 de Cataluña, que acada un 5,8%. No 54% das televisións
estudadas por esta revista, emítese algún anuncio considerado “inadmisíbel” para espazos infantís ou xuvenís.
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A TVG é, entre as once canles analizadas por esta sondaxe, a que menos publicidade
emite para os nenos. Se temos en conta que calquera tipo de mensaxe comercial para un segmento de mercado infantil pode representar, dentro dunha concepción de elemental salvagarda dos intereses educativos da familia, un abuso, é sempre desexábel evitar a emisión
publicitaria de carácter materialista nos espazos de programación infantil. Nesta escala estatística feita por Consumer, Tele 5 é o soporte de comunicación que menos respecta o principio de ética publicitaria elemental na protección dos menores do “bombardeo” comercial,
cun 17,3% de comunicación publicitaria sobre o total de tempo de programación para os
rapaces, en programas como Pokemon, Al salir de clase ou Superhuman Samurai, entre
outros. No caso da TVG, segundo os datos desprendidos desta investigación, ao igual que
acontece nos outros casos, os anuncios que se emiten no Xabarín Club, ademais de empregar o castelán, están claramente dirixidos para adultos18.
Neste contexto, hai iniciativas, xa consolidadas, que veñen a recoñecer a aquelas firmas comerciais que apostan polo galego como lingua publicitaria. Recentemente, celebrouse a X edición do Premios de Publicidade en Galego19, que convoca o Consello Asesor
de Radiotelevisión Española en Galicia, que recoñece o labor comprometido coa lingua
dos anunciantes que pertencen a institucións benéficas e sociais, segundo se desprende das
súas bases20. Os premios, de carácter unicamente audiovisual (coas modalidades de radio
e televisión) valoran especialmente a “singularidade da produción”, a “calidade lingüística
oral e escrita” e “a promoción de Galicia en todos os aspectos”, e o xurado está composto
polo Consello Asesor de RTVE en Galicia, que agrupa a todas as formación políticas con
representación parlamentaria autonómica. É interesante facer notar o espírito destes loábeis premios, que, non obstante, recoñecen só a comunicación publicitaria de carácter
benéfico-social21.
18. As conclusións deste estudo sinalan que a TVG, así como tamén a ETB1, Antena 3 e Tele 5, emitiron anuncios de medicamentos, concretamente, Oraldine Frenazeltz. Esta situación da publicidade infantil representa unha contradición manifesta co precepto elemental que di que os medicamentos deben estar fóra do alcance dos nenos.
19. Vid. revista Imaxe & Comunicación, n.º 46, novembro de 2003, pp. 38-39.
20. Bases dos Premios en <www.rtve.es/tve/ccttprod/galicia/consello.html>.
21. Na edición de 2002, os premiados foron o Grupo Radio Vigo, por un anuncio que levaba o slogan “Galicia esperta ó futuro”,
e unha produción publicitaria de TeleVigo, financiada por Caixanova. Tamén houbo, nesta ocasión, unha mención especial para o
medio Internet, recoñecendo así o traballo da empresa mAs Impacto Networks, que espallaron un anuncio cibernético co gancho
publicitario retórico “Galicia ten futuro”.
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Esta circunstancia é digna de ser relacionada con outro factor de carácter sociolóxico.
Parece que o galego é unha lingua cunha forte dimensión emotiva e só é empregada, non só
polas institucións públicas, senón sobre todo polos comerciantes, cando queren fortalecer a
súa imaxe de marca adoptando un posicionamento solidario con asuntos de carácter social,
que, en ocasións, son instrumentalizados cun fin exclusivamente mercantil. Neste sentido,
a Mesa pola Normalización Lingüística cre que existe un certo divorcio entre a realidade
social e a conduta lingüística dos comerciantes. Esta institución incorpora á súa páxina web
os argumentos dun artigo publicado por Xosé Manuel Sarille en O Correo Galego22, que sinala que os anunciantes só empregan o galego cando realizan campañas “solidarias” por algunha causa negativa para Galicia, como foi o caso do afundimento do Prestige.
Uns días despois do naufraxio do Prestige [...], varias entidades comerciais e bancarias que
nunca usan a nosa lingua na súa actividade, contrataron publicidade en galego nos medios de información. Esta actitude chamou-nos moito a atención ás persoas que estamos directamente relacionadas coa promoción do idioma. É un comportamento agradável, que di moito a favor das desas
empresas. [...] No entanto, xorde unha pregunta inevitável: ¿Por qué eses centros comerciais e entidades bancárias reaccionan usando a lingua galega? Qué resortes psicolóxicos actúan agora e permanencen inactivos nos demáis momentos? [...].

Aínda que o artigo sinalado non responde a estas preguntas cunha argumentación apoiada nunha metodoloxía científica que dea resposta a esta actitude, ao noso modesto entender, esta circunstancia ten que ver coa forte carga emotiva que ten sobre a identidade galega
o idioma e, dende o punto de vista comercial, neste caso, o uso do galego nun momento de
desgraza, pode resultar máis eficaz persuasivamente, dentro dunha estratexia publicitaria que
reforza, sen dúbida, a imaxe de marca por medio do recurso a mensaxes comerciais adubadas cun sentimento de solidariedade común, como o que se suscitou durante a catástrofe.
Hai outro aspecto que tamén debería terse en conta neste espectro de análise en relación
co uso do galego. Referímonos á publicidade institucional. É sempre un reforzo dignifican22. O Correo Galego, artigo publicado por Xosé Manuel Sarille e difundido por medio do sitio web da Mesa pola Normalización
Lingüística en 2003.

86

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 87

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

te e necesario para o idioma que as institucións, non só políticas, senón calquera institución
pública ou privada sen ánimo de lucro (que fai publicidade de moitos aspectos da realidade
social sen fins comerciais), publique na prensa anuncios, con difusión rexional, comarcal ou
local. A lingua galega, evidentemente, precisa dunha cobertura institucional que incremente o seu prestixio popular e se converta nun vehículo comunicativo oficial que se complemente coas campañas e as axudas específicas que distintos organismos desenvolven para
prestixiala e fomentala socialmente, dende a tolerancia e o respecto a outros usos lingüísticos (non só o castelán, senón incluso ás distintas variantes dialectais do galego, que, sen
dúbida, a enriquecen e contribúen a normalizar e a oficializar popularmente a súa vixencia).
Pero, nos últimos tempos, estamos asistindo a un chirriscante emprego de palabras, expresións, e toda clase de estilos na redacción dos anuncios institucionais en galego que resultan
desconcertantes e que, dende o noso punto de vista, en lugar de prestixiala, marxínana. Este
asunto cremos que é preocupante para os que os que “amamos” e queremos que o galego, o
galego do Morrazo, da Chaira luguesa ou de Ortigueira, non se converta, como creo que
está acontecendo nos últimos anos, nunha especie de spanglish (que é a neolingua dos hispanos que viven en Norteamérica). Neste senso, espero que non acabemos falando, entre
outros motivos, pero tamén pola influencia dos anuncios institucionais, un novo idioma
que podería chamarse algo así como galegoñol.
No ano 1999, un estudo realizado dende o ámbito filolóxico, xa advertía da enorme
confusión que había e hai na publicidade institucional. A autora deste traballo de investigación23, a profesora Luisa Blanco, sinala a existencia de “interferencias” entre o galego e o
castelán en todo tipo de comunicacións oficiais. Blanco apunta que, cunha abundante frecuencia, as mensaxes oficiais que son publicadas na prensa galega en formato de anuncios
conteñen erros lingüísticos elementais que confunden a estrutura gramatical, léxica ou
mesmo sintáctica da lingua galega e castelán. Circunstancia esta que, indefectibelmente,
acaba por trasladarlle á sociedade galega a impresión de que o noso idioma vernáculo é, algo
así, como un dialecto do castelán. A investigación referida suxire que a Xunta de Galicia confeccione un Manual de Estilo, ao igual que teñen moitos medios de comunicación.
23. Blanco, Luisa, Los errores más frecuentes en la publicidad institucional de Galicia, Pontevedra, Excma. Deputación de Pontevedra,
1999, 185 páxinas. Esta investigación, ademais, obtivo o Premio de Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais da Excma.
Deputación de Pontevedra.
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Dende unha perspectiva académica, a da formación dos futuros publicitarios que se forman en Galicia, a Licenciatura en Publicidade e RR.PP. da Facultade de Ciencias Sociais e
da Comunicación da Universidade de Vigo-Campus de Pontevedra, oferta, ademais dunha
materia sobre lingua galega, outra sobre Redacción Publicitaria en Galego, que imparte o
prof. Benigno Fernández Salgado, quen colaborou, coordinando equipos de alumnos, coas
propias institucións autonómicas na realización de campañas de comunicación institucionais24. Co mesmo sentido de contribuír ao coñecemento do fenómeno publicitario en
Galicia, o grupo de investigación CA-1, da Área de Comunicación Audiovisual e Publicidade
da Universidade de Vigo, está a estudar as bases históricas da profesión en Galicia25.
No aspecto formativo, e procurando seguir un modelo galeguista, cosmogaleguista (porque a Comunicación e a Cultura non teñen máis fronteiras que as que impón a ignorancia, e o galego e os galegos tampouco deben telas, tal e como entendeu Ramón Otero
Pedrayo na súa obra Arredor de sí), é salientábel a consolidación dos estudos universitarios
en Publicidade e Relacións Públicas. A Licenciatura impartida na Universidade de Vigo,
que conta cunhas instalacións e unha metodoloxía académica sempre mellorábeis (porque
a tecnoloxía audiovisual está a experimentar unha transformación meteórica, o financiamento é moi limitado e os métodos de organización académica están a atravesar un proceso de profundo cambio), xa foi auditada polo Plan Nacional de Avaliación da Calidade,
e foi examinada por un Comité de expertos externos á comunidade galega, procedentes
tanto do mundo universitario como profesional, e os resultados foron, en xeral, moi satisfactorios.
AS AXENCIAS DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA: NOVOS DATOS E
CIFRAS DE NEGOCIO
A estrutura da actividade das axencias de comunicación galegas, nas que poderiamos
incluír neste estudo os gabinetes de comunicación das empresas e institucións públicas e privadas como formas de comunicación persuasiva (eido retórico no que se desenvolven as
campañas publicitarias e de relacións públicas), operan no mercado publicitario como
24. A Facultade de Ciencias Sociais, así mesmo, organizou unhas xornadas sobre “O galego na creatividade publicitaria” en 1998.
25. Un avance do estudo sobre a publicidade impresa en Pontevedra entre 1930 e 1975, que será editado pola Excma. Deputación
Provincial de Pontevedra, foi xa publicado no anuario do Diario de Pontevedra 2002, pp. 56-69.
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pequenas ou medianas empresas (pemes)26. Por esta razón, as cifras de negocio son, comparativamente co conxunto das axencias españolas, bastante reducidas. Aínda que hai axencias
galegas que teñen unha certa actividade empresarial fóra da nosa comunidade, son moitas
máis as firmas de comunicación publicitaria ou corporativa doutras zonas de España as que
traballan para anunciantes galegos.
É difícil estabelecer unha xerarquía sobre o investimento publicitario xestionado polas
axencias de comunicación empresarial, entre outras cousas porque os anunciantes e outros
axentes que participan nesta industria póñenlle moitas reservas á publicación do gasto en
campañas. Tanto é así que a tradicional listaxe de axencias por ingresos brutos non se publicou no ano 2003 debido aos atrancos que puñan as multinacionais. Dende 1997, a revista
Anuncios e outros medios viñan publicando unha escala que, malia ser auditada segundo uns
criterios estabelecidos pola Asociación Española de Agencias de Publicidad, non convencía
a ninguén27. As sedes centrais das axencias de comunicación multinacionais de matriz norteamericana ordenáronlles ás súas filiais, seguindo, polo visto, leis fiscais estadounidenses,
non facilitar datos contábeis. Esta circunstancia tamén lles afectou ás estatísticas que regularmente publicaba Infoadex, que tampouco puido ofrecer datos completos sobre a xestión
financeira no sector publicitario. Nas listaxes de información estatística de Infoadex non aparecen datos de axencias publicitarias norteamericanas que teñen filiais en España, como
JWT, ou Mediedge, CIA e Mindshare, no apartado de axencias de medios. Sen deixar de
lado esta circunstancia, que non é un problema menor, a axencia publicitaria que máis
investimento xestionou en España foi, xustamente, unha que ten a súa matriz nos EUA,
26. Sobre as pemes españolas do sector publicitario, a súa estrutura financeira, indicadores de xestión, rendibilidade, emprego e custo
de persoal, entre outros elementos estatísticos, pode consultarse o Informe sectorial sobre las PYME españolas, realizado pola Secretaría
de Estado de Economía de la Energía y de la Pyme a partir dos datos achegados polos rexistros mercantís. Este informe sectorial
encádrase dentro dun traballo máis extenso e editado polo Ministerio de Economía, titulado Las PYME españolas con forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados, no que se avalía o período 1996-2000.
Por outra banda, é digno de salientar que moitas das pequenas axencias galegas están organizadas en estruturas asociativas que
lles permiten dispor das diversas vantaxes profesionais e defender os intereses comúns do colectivo. Aquí queremos destacar especialmente o labor dinámico que está a realizar nos últimos anos a Asociación Provincial de Axencias de Publicidade de Pontevedra
(APAP), que, presidida por Jesús Lorenzo, integra a preto de tres decenas de empresas, que aglutinan un volume de negocio notábel. A APAP, así mesmo, mantén unha colaboración especial coa Licenciatura en Publicidade e RR.PP. da Universidade de Vigo,
ofrecendo oportunidades de aprendizaxe e promoción profesional para os estudantes desta carreira.
27. Anuncios, n.º 112, xaneiro de 2004, p. 14.
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McCann Erickson, que en 2003 xestionou unha cifra que chega case que aos 700 millóns
de euros (o 18,4% do total do mercado español); mentres que na clasificación sobre centrais de medios a primeira foi Media Planning, tamén cunha cifra similar de negocio28.
Coas debidas reservas coas que hai que interpretar sempre calquera tipo de clasificación,
a revista Imagen & Comunicación29, que se está a consolidar nos últimos anos como unha
revista de referencia que informa mensualmente sobre a industria audiovisual, publicitaria e
de relacións públicas en Galicia, Asturias e León, publicou a súa propia clasificación sobre
as axencias de publicidade galegas, tomando como factor esencial de valoración o recoñecemento profesional no propio sector, en función da calidade dos seus produtos publicitarios.
A enquisa, publicada en marzo de 2003, non tomou en conta o nivel de facturación nin a
antigüidade das axencias. A primeira empresa publicitaria desta clasificación foi B.A.P. &
Conde, seguida de Imaxe, Maxán, Canal Uno e, en quinto lugar, EcoVigo. Entre as dez
primeiras, a enquisa situou tamén, sucesivamente, a Galicia Comunicación, Alcántara, Neo,
Luis Carballo e Idea30. Obsérvese o cadro 5:
Cadro 5. RÁNKING AXENCIAS DE PUBLICIDADE GALEGA 2002
REVISTA IMAGEN & COMUNICACIÓN

28. Ídem, íbidem.
29. A revista Imagen & Comunicación, que está dirixida por Uxío Fernández, acadou en xaneiro de 2004, co seu n.º 48, os catro
anos de difusión continua e puntual no mercado.
30. Imagen & Comunicación, n.º 38, p. 35.
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Hai tamén algún caso recente de asociación empresarial cun sentido estratéxico, como,
por exemplo, o caso de Imaxe, da Coruña, unha das axencias máis importantes de Galicia,
que fixo, entre outras moitas, as campañas publicitarias da principal compañía cervexeira
galega, Hermanos Rivera, propietaria da comercialización das marcas Estrella Galicia, HR,
River e 190631. Imaxe chegou en 2003 a un acordo con Grupo Bassat Ogilvy España para
constituírse en “socios técnicos”, que non representa, na práctica, unha absorción empresarial, senón unha colaboración no desenvolvemento conxunto de determinadas campañas ou
accións publicitarias. Esta sociedade consolida aínda máis a puxanza de Imaxe como unha
das axencias galegas con maior proxección no mercado publicitario, precisamente, no ano
en que celebrou o 25 aniversario da súa fundación32. No eido profesional da planificación
de medios, asistimos á alianza estratéxica de varias empresas que crearon a maior central de
Galicia, Atlántica Mediaedge:cia. Ámbito de especialización profesional no que traballan
outras centrais que teñen unha solidez demostrada, como a central de medios, con sede en
Vigo e A Coruña, Impacto, que acaba de cumprir o seu décimo aniversario.
No subsector da fotografía industrial e publicitaria hai tamén avances interesantes no
espectro de análise galego. Hai máis dunha decena de axencias especializadas que traballan
con bastante éxito de demanda e que coas derradeiras innovacións tecnolóxicas nos soportes dixitais, a eficacia técnica, así como a demostrada profesionalidade artística dos fotógrafos galegos, cada ano, amplían os seus segmentos de mercado e conseguen novas contratacións33. Quizais un dos estudos fotográficos con maior notoriedade é Xoán Piñón, que dispón dunhas instalacións e uns medios técnicos cunha calidade por riba da media galega e
incluso española. Malia esta ousada fotografía simbólica nestas esferas de traballo profesional especializado, que están evolucionando moi rapidamente, non hai datos suficientes para
comprender, con afán científico, o seu estudo. Non obstante, cremos que este é un eido que,
se nos atrevemos a facer unha análise prospectiva, vai seguir medrando nos próximos anos.
31. Entre as contas de anunciantes de Imaxe, tamén se poden incluír o grupo que comercializa a marca Zara (Inditex), Caixa Galicia,
Grupo Correo Gallego, Leche Celta, Turgalicia, Ternera Gallega, Fadesa, Grupo R ou Cabreiroá. Imaxe conta co certificado ISO
9001: 2000 e dispón de preto de tres decenas de profesionais contratados.
32. Aínda que Imaxe celebrou o seu 25 Aniversario en 2003, en realidade leva funcionando un ano máis, segundo se deprende dos
datos achegados pola revista Imagen & Comunicación (marzo de 2003, p. 6).
33. Entre as empresas dedicadas á fotografía publicitaria, podemos mencionar a Estudio Abad Fotografía, Imago Forma, Ornia,
HYC Estudio Fotográfico ou Tam Tam Fotografía.
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No número especial sobre as axencias de publicidade e imaxe corporativa34 que elaborou
unha das publicacións de máis prestixio no sector publicitario español, Ipmark, só se inclúen catro galegas35. Estas catro axencias non podemos consideralas as máis importantes nun
sentido integral (cifras de negocio, creatividade, repercusión das campañas, etc.), pero, en
calquera caso, si son empresas de relevancia no sector que adquiriron unha interesante notoriedade fóra da comunidade galega. Unha delas é Comunicación Integral, que coordina
campañas, entre outros, para o Concello e a Universidade de Santiago de Compostela,
Adegas Martín Códax, as Consellarías de Sanidade e de Economía, o Ministerio de Medio
Ambiente e o Consorcio de Salamanca 2002. A axencia viguesa J&J del Río é outra das
axencias referidas no catálogo de Ipmark, que ten entre as súas contas máis destacadas os
hipermercados Alcampo, a Asociación Nacional de Fabricantes Conserveros, Barceló Viajes,
a Universidade e o Concello de Vigo, e a marca Mejillón de Galicia, do sector mexilloeiro.
As outras dúas axencias ás que se refire a revista especializada citada son a luguesa Publicidad
Garalva, que elabora campañas para a Deputación Provincial de Lugo ou Leche Río, e a
compostelana Target & Briefing, en quen confía a súa publicidade empresas como Aguas
Sousas ou New Balance.
Pero, sen dúbida, hai moitas máis axencias que, por puxanza creativa ou por outros moitos aspectos, poderían terse en conta. Sen ánimo de deixar a ningunha axencia fóra deste
estudo, entre elas podemos citar a Canal Uno, que, dende a súa sede en Vigo, está a conseguir interesantes contas publicitarias doutras zonas de España; EcoVigo, que é unha das firmas publicitarias máis antigas de Galicia; ou Anónimo Publicidade, que está a experimentar un acelerado crecemento dende a súa fundación en 1990. En calquera caso, pode observarse o suplemento especial titulado “Guía de agencias gallegas” publicado polo Faro de Vigo
o 3 se setembro de 2003, onde se ofrecen, con sentido divulgativo, algunhas reportaxes
sobre aspectos variados da publicidade en Galicia, xunto cun elenco de fichas técnicas sobre
as axencias publicitarias máis importantes.
34. Sobre a investigación publicitaria e a imaxe corporativa en España e nos países latinoamericanos é imprescindíbel consultar o
informe anual de 2003 publicado e dirixido por Justo Villafañe dende o Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad
1 da Universidade Computense de Madrid, El estado de la publicidad y el corporate en España y Latinoamérica. La gestión de los intangibles empresariales, Madrid, Pirámide, 2003, 307 pp.
35. Ipmark, n.º 599, 1-15 de abril de 2003, pp. 69-137.
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A XEITO DE CONCLUSIÓN
Como conclusión final, a “mini industria” publicitaria galega segue a experimentar un
crecemento interesante en cifras absolutas, abranguendo o fenómeno cun sentido integral,
favorecida tamén polos positivos indicadores de negocio que houbo ao longo de 2003. No
caso particular do estudo, probabelmente, o Ano Xacobeo 2004 propiciará unha situación
de notábel aumento no investimento publicitario que axudará a consolidar aínda máis este,
cada vez máis puxante, sector comunicativo galego nas inestábeis economías dos inicios do
século XXI.
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2.6. O SECTOR CINEMATOGRÁFICO
Miguel Anxo Fernández
Universidade de Vigo. Sección de Comunicación

O bienio 2002-2003, en canto ao sector cinematográfico, estivo marcado por algúns
aspectos concretos que sobresaíron do resto para confirmar que se mantén vizoso e en continuo crecemento. Ao aumento da produción de longametraxes propias, co recurso das
coproducións, así como do uso dos exteriores galegos por parte da industria española, hai
que lle engadir o nacemento da Academia Galega do Audiovisual en maio de 2002, que
aglutina os profesionais do sector á marxe das diferentes asociacións profesionais, e a creación do Consorcio Audiovisual de Galicia en outubro dese mesmo ano, con vocación de
converterse no organismo dinamizador da actividade audiovisual desde a Administración.
Igualmente resultan salientábeis dúas iniciativas editoriais do Centro Galego das Artes
da Imaxe, baixo a dirección de José Luis Cabo, que viñan a encher un importante baleiro
documental: o volume Audiovisual galego 2003, auténtica radiografía do sector e equivalente a un libro branco, e o Diccionario do cine en Galicia 1896-2000, unha necesaria posta ao
día no tema. No caso da Academia, que preside o director e produtor Manolo Gómez, á
parte das funcións propias da súa condición, convoca os premios anuais Mestre Mateo, que
son a gran festa reivindicativa do sector.
En canto ao Consorcio Audiovisual de Galicia, baixo a presidencia do conselleiro de
Cultura, Comunicación Social e Turismo, Jesús Pérez Varela e a xerencia de Nacho Varela, xa
promoveu unha serie de actividades de grande importancia en coordinación co sector, como
son, no eido da promoción, Curtas 03, relativa a curtametraxes, e Docs 04 sobre documentais, e no campo da formación o plan Audiovisual nas aulas-AU2003, que levou a linguaxe
audiovisual e a produción galega a numerosos centros de ensino en convenio coa Consellaría
de Educación e Ordenación Universitaria. Tamén é digna de salientar a maior implicación
de Galicia no Cartoon Forum, que celebrará a súa edición de 2004 en Compostela, e no
Cartoon Master de Novas Tecnoloxías, que ata 2005 terá a súa sede na Coruña.
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A PRODUCIÓN DE CINE E TELEFILMES
A produción audiovisual abrangue outros formatos como a curtametraxe e o documental, e disciplinas como o multimedia, a publicidade e o vídeo industrial, e mesmo os servizos
auxiliares á parte das diferentes modalidades para a televisión, sobre todo teleseries. As limitacións de espazo do artigo, e a propia convención asumida, que sitúa a produción de longametraxes, e en menor medida de telefilmes, como o mellor indicador para medir a saúde
audiovisual dun país, fai que nos centremos só neles. A razón non é outra que o maior volume económico, que implica maior número de postos de traballo, e o prestixio implícito que
comporta para un país xa que son os dous produtos que chegan ao gran público de xeito máis
inmediato e maioritario a través das pantallas cinematográficas e televisivas. O amentado
volume Audiovisual galego 2003 enche este baleiro ao ocuparse globalmente de todo o sector
en Galicia, e convértese en fonte obrigada para quen desexe achegarse á realidade integral do
sector no país. Cómpre salientar previamente que no referente ao eido da produción, o ano
da rodaxe non coincide necesariamente co da súa estrea, xa que entre ambas as dúas datas
pode transcorrer un ano ou máis, como foi o caso das longametraxes Belas durmintes, filmada entre xaneiro e marzo de 2000 pero estreada en novembro de 2001, e Blanca Madison, filmada en 2000 e estreada en maio de 2003. Precisando tamén o importante dato de que a
etiqueta “cine galego” queda nalgúns casos moi matizada ao tratarse de filmes en que a participación da produtora galega é mínima a través do intermedio dunha subvención, da achega mínima de actores ou de infraestrutura. Xustamente unha maior precisión neste eido é un
dos temas pendentes por parte do sector, xa que ás veces provoca non poucos malentendidos. O cadro resultante, segundo a súa data de estrea, sería o que segue:
Cadro 1. LONGAMETRAXES

Fonte: propia e Audiovisual
Galego 2003.
Van en negra os filmes con
realizador galego.
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Aínda que 2002 non foi un ano moi activo en canto a rodaxes e estreas, o protagonismo foi para a longametraxe de animación O bosque animado, que, desde a súa estrea en
agosto de 2001, pronto comezou a confirmarse como unha revelación que a levaría a converterse na longametraxe galega de maior recadación en toda a historia. Producida pola
coruñesa Dygra, e dirixida por Manolo Gómez e Ángel de la Cruz, acudiu a numerosos festivais internacionais e recibiu algúns premios, entre eles o Goya á mellor longametraxe animada, e o Goya á mellor canción orixinal para o tema “Tu bosque animado” de Luz Casal
e Pablo Guerrero. O filme é tamén un notábel éxito internacional aínda tres anos despois
da súa produción, con estreas moi rendíbeis en Italia, Francia, Portugal, Holanda,
Luxemburgo e outros países europeos.
Melloraríase substancialmente no 2003, un ano sen precedentes na historia do audiovisual galego. Empresas como Continental en asociación coa TVG, con Filmanova, IJV,
Lorelei, Fílmax ou Pórtico, mantivéronse activas en diferente grao de intensidade. Por filmes estreados, por rodaxes propias ou procedentes da industria española, e en xeral por toda
unha batería de iniciativas promovidas desde o mundo institucional, empresarial e profesional, que confirman o audiovisual como sector estratéxico en plena fervenza. As súas aspiracións de iniciar un mínimo tecido industrial produtivo poden chegar desde o campo da
animación, coa consolidación da coruñesa Dygra Films e a confirmación de Fílmax
Animación a través dos seus talleres en Santiago de Compostela. Un ano máis, fíxose notoria a presenza de actores e actrices galegos en boa parte das producións. Velaí o caso de Luís
Tosar, que logo de recoller o Goya ao mellor actor revelación por Os luns ó sol en 2002, ao
ano seguinte repetiu honras coa Concha de Plata en Donostia e o Goya ao mellor actor por
Te doy mis ojos, ás ordes de Icíar Bollaín.
Catro directores galegos tiveron a oportunidade de se asomar á pantalla grande, aínda
que con diferente resultado comercial. Xunto ao xa veterano Xabier Villaverde con Trece
badaladas, estrearon os debutantes Ignacio Vilar con Ilegal, Antón Reixa con O lapis do carpinteiro e Carlos Amil con Blanca Madison. Os filmes de Reixa e Villaverde incorporaron
ao audiovisual a dous escritores representativos da literatura contemporánea galega: Manuel
Rivas e Suso de Toro. Tamén se estrearon outros filmes con participación de empresas
autóctonas, da Xunta de Galicia e da TVG, en asociación con outras produtoras españolas.
O agasallo de Silvia (Dionisio Pérez), O misterio Galíndez (Gerardo Herrero) e o filme ani97
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mado O Cid, a lenda, foron os máis destacábeis. Non faltou o ocasional filme español con
rodaxe en exteriores e interiores galegos, Hotel Danubio (Antonio Giménez-Rico), non obstante mal recibido polo público e pola crítica.
En canto a rodaxes foráneas para estrear no 2004, tamén resultou un ano moi prolífico.
Os dous directores máis internacionais do cine español, Pedro Almodóvar e Alejandro
Amenábar, recolleron exteriores para as súas próximas longametraxes. O primeiro en La
mala educación e o segundo en Mar adentro, sobre o tetrapléxico Ramón Sampedro. Tamén
o veterano Manuel Gutiérrez Aragón alternou exteriores cántabros con galegos para A vida
que te espera. E aínda que se trataba de incorporalas como imaxes a un espectáculo teatral,
Bigas Luna filmou secuencias para unha montaxe de Las comedias bárbaras, sobre obras de
Valle-Inclán. Romasanta, guión de Alfredo Conde sobre o licántropo da metade do XIX e
orixinario de Allariz, Benito Freire, filmouse en boa parte en Galicia ás ordes de Paco Plaza.
Da Gran Bretaña chegou Laurence Boulting para tomar en Compostela secuencias para o
seu filme Dentro y fuera del camino.
A produción autóctona para a pantalla grande non baixou a intensidade, malia que o
ritmo de longametraxes decrecera a prol dun maior número de telefilmes coa TVG tirando
do carro. O coruñés Héctor Carré afrontou a súa terceira longametraxe, La promesa, con
Carmen Maura e Ana Fernández á fronte do elenco. Para a súa estrea na pantalla grande logo
de triunfar co telefilme Entre bateas, a gran gañadora dos premios Mestre Mateo 03 da
Academia Galega do Audiovisual, o director lugués Jorge Coira filmou O ano da carracha. Xa
no eido do documental, Ignacio Vilar recorreu a Luar na Lubre para Un bosque de música.
A Televisión de Galicia, á parte da participación en varios dos filmes amentados, coproduciu 12 telefilmes, entre eles Sara, Costa vermella e tres entregas da serie O inspector
Carvalho. Tamén desde o sector privado se iniciaron numerosos proxectos, quizais un dos
máis espectaculares As leis de Celavella, serial de 26 episodios ambientados a comezos do
século XX e producidos pola Corporación Voz de Galicia desde as súas instalacións na
Grela, con exteriores recollidos en Betanzos.
Noutro sentido, tamén destacaron as estreas, en lingua galega e en pantallas comerciais,
de dúas longametraxes animadas por iniciativa da TVG: Shin Chan na procura das bólas perdidas e Doraemon e o Imperio Maia. Un ano máis, o Centro Galego das Artes da Imaxe mantivo o seu habitual ritmo de actividades, e mereceron destacarse as restauracións de La casa
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de la Troya na súa versión de 1924, a cargo do propio novelista Pérez Lugín, e de Polizón a
bordo, que en 1940 supuxo a entrada de Cesáreo González na produción de cine.
Non faltaron feitos lutuosos como a morte en 2002 do actor e dramaturgo Roberto
Vidal Bolaño, que fora o mestre na primeira longametraxe galega de ficción en 1989,
Sempre Xonxa de Chano Piñeiro. Á desaparición do veterano director Manuel Mur-Oti,
nacido en Vigo en 1908, sumáronse as do dramaturgo Francisco Taxes, colaborador activo
nas orixes do cine galego, e mesmo a do fotógrafo Manuel Ferrol, que fixera labores de fotofixa para Rafael Gil na súa rodaxe coruñesa de Camarote de lujo en 1957 e participara como
actor invitado na amentada Sempre Xonxa.
DISTRIBUCIÓN
Sen dúbida, este é o sector máis inmobilista e involutivo de cantos conforman o audiovisual galego, sobre todo nunha perspectiva histórica. Tal é así que non se produciron cambios en relación co último Informe. Confírmase a crecente centralización da actividade distribuidora maioritariamente desde Madrid, e confírmase tamén a escasa vontade de levar
adiante a iniciativa dunha Distribuidora Galega que, á parte de asumir a distribución dos filmes galegos no propio territorio, os asuma para o territorio español e internacional. O erro
histórico do sector, de esquecer na súa etapa reivindicativa dos anos setenta e oitenta a canle
da distribución, págase agora coa crecente dificultade para atopar pantallas propias en que
garantir un mínimo de permanencia do cine galego en canto a número de datas en pantalla.
O acontecido no bienio 2002-2003 coas longametraxes Belas durmintes e Blanca Madison,
que tiveron que ser asumidas polos seus propios produtores, convertidos en ocasionais distribuidores, prende a luz vermella de alarma sobre unha crecente incapacidade para estrear
con autonomía e non en función dos ocos deixados polas producións norteamericanas.
Cadro 2. DISTRIBUIDORES EN GALICIA 2004

Elaboración propia.
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Arestora, Galicia conserva dúas únicas distribuidoras en Vigo: Baños Films, que historicamente vén demostrando un sólido compromiso co produto galego a través da súa representación para Galicia das distribuidoras españolas coa titularidade dos filmes, e Suso Zinea,
axente da súa matriz en Euskadi con exclusividade para os filmes Warner en circuítos periféricos, á marxe das cidades. Son, pois, os restos dun naufraxio anunciado que o sector e as
institucións teñen sumido nun total desamparo.
EXHIBICIÓN
A crise da exhibición tocou fondo en Galicia coma no resto do Estado español aínda que
a súa particular configuración territorial, coa maioría de poboación dispersa en vilas, faga
que a remontada teña unhas características peculiares por preocupantes, sobre todo á vista
do cadro 4. Se hai dez anos os síntomas eran preocupantes polo continuado peche de salas
(cadro 3), sobre todo na periferia das cidades, a situación tornouse en alarmante pero á
inversa. A euforia que está a vivir actualmente o conxunto do Estado, cun crecente índice
de aperturas, rematou por afectarnos con consecuencias que non sempre serán positivas.
Cadro 3. A EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN GALICIA

Elaboración propia.
* Os datos referidos ao ano 2004 son provisorios, pois o ritmo
de aperturas/peches continúa. Non se inclúen 6 salas de carácter municipal e as varias equipadas con proxector de 35mm
pero pendentes de institucións públicas e obra social.

Malia rexistrar un espectacular crecemento de pantallas con relación á década dos
noventa e estar xa a superar as existentes nos oitenta, Galicia segue deficitaria. Iso non
impide o paradoxo de que temos capitais que superan xa amplamente a ratio de rendibilidade (nos anos noventa estaba en 15.000/17.000 habitantes por pantalla, e na actualidade
rebaixouse a 7.000), como é o caso de Santiago con 20, de Lugo con 14, ou o máis sor100
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prendente de Vilagarcía de Arousa con 7..., mentres outras aínda non chegarían a ela (o
caso de Vigo con 28).
Nas vilas, a solución (medida polo mesmo baremo) tampouco é óptima, pois son poucas as que se moven nese censo mínimo, que non obstante teñen dúas pantallas (Caldas de
Reis, Cangas, Tui, Nigrán...), xunto a outras con poboacións entre 10.000/15.000 habitantes que aínda carecen de cine comercial (Ordes, As Pontes...). O caso de Viveiro, Ponteareas,
Boiro, Ribadeo e, mesmo, A Ramallosa tórnase espectacular ao posuír tres ou máis pantallas
que as sitúan moi por baixo da súa rendibilidade. Desta ollada de urxencia despréndese que
o noso mapa exhibidor precisa dunha reestruturación que tome en consideración as peculiaridades xeográficas e o modelo poboacional, e que un ar de incomprensíbel audacia
empresarial semella apoderarse dos promotores, que parecen desprezar o importante factor
da rendibilidade. Quizais o máis salientábel sexa o caso de Lalín, que desde finais de 2003
conta cun complexo de cinco salas no marco dun centro comercial liderado por Eroski, e xa
se confirma o desembarco doutro complexo de entre 5 e 8 salas noutra superficie de comercio e ocio que se vai levantar no centro da vila. O dato escandaliza se consideramos que o
seu censo de poboación apenas supera os 20.000 habitantes (a ratio de rendibilidade baixaría a uns ruinosos 2.000 hab./pantalla) (cadro 4).
Cadro 4. MUNICIPIOS E POBOACIÓNS CON CINE EN GALICIA

Elaboración propia.
Fonte: Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación, AIMC. Cineinforme, marzo de 2001.

Do cadro dedúcese un dato preocupante: o 53,7% da poboación galega carece de pantallas. Pero dá outro máis preocupante aínda: o 92,4% dos municipios, tamén.
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Por fortuna o espectáculo cinematográfico en salas mantén o seu atractivo e resistiu con
éxito o fortísimo impacto consumista do vídeo ou das distintas modalidades de televisión.
Os filmes seguen a ter o seu espazo natural nunha sala escura e o público mantén o aprecio
da diferenza, de aí que a suposta crise semelle superada de xeito definitivo. A exhibición é
un sector economicamente rendíbel a pesar das diferenzas derivadas do seu asentamento
nunha gran poboación ou noutras máis pequenas (cadro 5).
Cadro 5. ESPECTADORES EN GALICIA (1999/2002)

RECADACIÓN EN GALICIA (1999/2002)

Fonte: FEECE (Federación de Entidades e Empresarios do Cine en España).
Publicado en Galicia Hoxe, 11.02.04.
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Non obstante apréciase unha importante contradición polo ritmo de oferta que leva a
distribución no territorio español. Os distribuidores inflan a oferta de títulos provocando a
imposibilidade da súa absorción total polas pantallas debido á actual configuración do mercado, o que ocasiona un ritmo taquicárdico de estreas, cunha aposta de arredor dos 500 filmes anuais e unhas ducias máis de carácter minoritario ou restrinxido (clásicos, filmes con
dúas ou tres copias, etcétera).
O ritmo de aperturas aumenta en Galicia, aínda que tamén se producen peches. No
momento desta redacción fálase de dous novos complexos na Coruña e en Vigo a curto
prazo, e en Compostela a medio prazo. A estes hai que engadirlles outros rumores que vencellan unha coñecida empresa de alimentación coa apertura de multisalas alí onde se estabelezan, sobre todo en vilas. En todo caso parece confirmado o interese da exhibición foránea por dinamizar o parque galego, pero mágoa que non se potencie o sector autóctono para
garantir unha infraestrutura mínima que asegure no futuro a chegada do cine galego ao seu
público natural. Desde o sector e diante da Administración, urxe negociar e mercar “cota de
pantalla” cos exhibidores para garantir a estrea e a permanencia dos nosos filmes. En canto
a peches hai que salientar o repentino desmantelamento da histórica empresa Hermanos
Fraga, que creara o pioneiro carballiñés Isaac Fraga, e que, de ser o líder absoluto da exhibición galega nos anos corenta e cincuenta, vendeu no 2001 o histórico Teatro-Cine Fraga de
Vigo (mercado por Caixa Galicia para asentar un centro cultural) e outras salas como o
Avenida (Ferrol), Losada e Xesteira (Ourense), Gónviz (Vigo) e Victoria (Pontevedra), grandes locais que subsistían sen apenas incorporar as innovacións técnicas necesarias para garantir a súa competitividade fronte aos multicines. Dese xeito o liderado actual da exhibición
galega pertence a Vigo Cines, con máis de medio cento de pantallas propias ou en consorcio repartidas polas sete principais cidades galegas.
Con todo, a exhibición está chamada a novos, e quizais dramáticos, movementos.
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2.7. A INFORMACIÓN GRÁFICA
Xurxo Lobato
Fotógrafo. Sección de Comunicación

A fonte fundamental da información que recibimos vén a través da imaxe televisiva.
Vivimos na era do visual. Na publicidade, Internet, cine, revistas e prensa diaria, cada vez é
máis importante o espazo que ocupan as imaxes, que se converten no elemento de comunicación en si mesmo. Xogando coas luces, cores e tons, como parte da linguaxe visual.
Recursos que segundo sexa a súa utilización variarán o contido da imaxe. Efectivamente é
unha linguaxe, pero na que non fomos alfabetizados. E ese é un dos problemas dos receptores que len o visual sen sentido crítico.
No espazo da prensa diaria aumenta a importancia do fotoxornalismo. Algúns pensan
que é unha maneira de competir coa televisión e de producir xornais máis atractivos para o
lector, e deste xeito paliar o estancamento de vendas que dende hai anos padecen as empresas editoras. Outros opinan que deixemos o visual para a televisión e afondemos nas calidades dos textos nas informacións.
Estas dúas posturas aféctanlle ao fotoxornalismo. Por unha banda, quérese relegar a
unha mera ilustración de algo que acontece. A un documento notarial que confirma que o
escrito no texto é certo. A “ilustrar” a páxina cunha foto atractiva para enganchar ao lector.
Pero ese lector xa coñece a información na televisión, polo tanto pode ser redundante o que
lle ofrecemos.
A fotografía na prensa debera ser cada vez máis “interpretativa”, axudar a entender a
noticia con veracidade e honestidade. Dende o punto de vista que informe e achegue o
punto de vista visual ao texto, de tal xeito que texto e imaxe se complementen e sumen máis
información. Dúas linguaxes en paralelo, cada unha coa súa especificidade.
O fotoxornalismo como o seu propio nome indica non é “ilustración”, é información.
A utilización da técnica fotográfica para comunicar cunha linguaxe realista un determinado acontecemento. Foto + xornalismo. Para iso cómpre unha maior formación dos profe105
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sionais da imaxe. Nos últimos anos vimos como os estudos audiovisuais teñen carácter universitario. Tanto como especialidade en Ciencias da Comunicación, como con facultade
propia de fotografía na Universidade Politécnica de Catalunya. E é unha especialidade moi
demandada. Un bo síntoma para o futuro do fotoxornalismo. Con bos profesionais que saiban achegar algo máis que unha foto bonita, poderemos ser máis competitivos na imaxe fixa
respecto da imaxe en movemento.
Porque aquí radica unha das claves do futuro da fotografía de prensa, como xerar unha
linguaxe propia baseada na imaxe fixa, ante o peso da imaxe en movemento. Se non conseguimos afondar na nosa especificidade e achegarlle algo propio ao xornalismo escrito, o
avance tecnolóxico devoraranos.
E aquí temos outro aspecto crucial nestes momentos. O cambio tecnolóxico dixital está
variando o xeito de traballar na prensa. En que? Fundamentalmente, na inmediatez. Dende
que se toma unha foto ata que se recibe na redacción só pasan escasos minutos. Así, podemos cubrir acontecementos que suceden a última hora do día e ademais controlar o resultado da imaxe sen agardar o revelado. Gañamos en seguridade e rapidez. E contamínase
menos, non se precisan produtos químicos.
Pero a imaxe dixital sementou unha dúbida entre os lectores. A credibilidade.
A divulgación da técnica permite saber que é moi sinxelo manipular unha foto, é dicir,
cambiar o seu contido editorial.
E aquí unha das esencias da foto de prensa ponse en cuestión. Dende a invención da
fotografía sempre houbo posibilidades de manipulación. Hai exemplos históricos en situacións de ditaduras ou de democracias. Na actualidade, a diferenza radica na facilidade para
facelo cos programas informáticos que existen no mercado. Non é correcto, pois, asociar
foto dixital e manipulación.
Por todo isto, os medios de comunicación impresos, tanto na prensa diaria como nas
axencias, elaboraron novas normas de conduta para profesionais, nas que se fai fincapé na
ética e na imposibilidade de variar o contido dunha imaxe substancialmente.
O fotoxornalismo é a toma de imaxes para comunicar noticias e informar. Por iso é
importante non só o acto da realización da foto senón tamén na posta en páxina desa foto.
Hai un importante traballo de selección das imaxes que se teñen que publicar a partir de
todas as fotos disparadas.
106
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Este labor de edición gráfica é o outro cabalo de batalla no día a día da profesión. Non
só hai que facer unha imaxe informativa de calidade, logo o editor ten que saber seleccionala e compaxinala coas outras fotos, dándolle o tamaño adecuado e encadrándoa, se é preciso. Todo ese proceso de edición gráfica está cada vez máis valorado nas redaccións, ás veces
nas mans de fotógrafos e, outras, de deseñadores. O contido dunha imaxe pode variar
dependendo do encadramento, o tamaño e sobre todo o contexto en que se publica. O pé
de foto é moi importante para entender a foto. Non creo que unha imaxe valla máis ca un
milleiro de palabras. As imaxes son polisémicas. A foto do coronel Tejero coa pistola en alto
nas Cortes publicada nun diario pro-golpe é a foto do heroe. Esa mesma imaxe nun diario
que defende a democracia é a foto do golpista. Por iso, non idealicemos a imaxe en si
mesma. Pensemos que unha foto de prensa ten que cumprir varios requisitos: ser impactante, informar, ter calidade estética e técnica, sen esquecer o potencial sintético da noticia.
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2.8. A TELEVISIÓN LOCAL EN GALICIA: INQUEDANZAS E PROBLEMAS
NON RESOLTOS FRONTE AO FUTURO DIXITAL E Á CONCENTRACIÓN
Marcelo Martínez Hermida
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela

Nos últimos meses de 2003 tiveron lugar no Consello da Cultura Galega unha serie de
xuntanzas para a recolleita e análise dalgúns dos discursos que arredor dos diversos fenómenos da comunicación hai en Galicia. Na mesa redonda de televisión local, profesionais e
estudosos do medio insistiron nos problemas actuais destas empresas e describiron unha
morea de escenarios e formas de actuación. Quedaron algunhas cousas claras –visto o desequilibrio de discursos e intereses alí representados–: a) quen son os que apoian con decisión
unha visión positiva da concentración de medios, é dicir, quen entende a televisión local
como un cable da rede do capital nacional e rexional, b) o longo camiño para a democratización e/ou a posíbel desaparición do “servizo público” como modelo de televisión local, c)
a manifesta ignorancia do sector sobre o desenvolvemento da Televisión Dixital Terrestre e
os cambios que vai supoñer neste escenario imposto polas compañías de aparellos, e d) a
falta dun interlocutor válido na Administración e no propio conxunto do sector, aínda que
este xa reduciu mans a pedir.
Convén dicir que os convidados á mesa redonda do Consello, agás unha Administración
ausente, representaban os dous grupos estatais en litixio polo territorio local en Galicia:
Localia e UNE. Outro era o presidente de ASGATEL (unha asociación do sector, xa sen
representación real), outro o director dunha radiotelevisión municipal e outro un profesor
da USC. Tamén convén dicir que se ía falar das orixes, modelos, prácticas, problemas e
futuro da televisión local en Galicia, pero o debate converteuse nun cara a cara entre ambos
os dous representantes desas redes (un deles, ademais, exercía de moderador da mesa), que
medían entre os dous forzas e apoios dos seus grupos de interese. Convén tamén dicir que,
exercendo agora a análise para a que supostamente se convidou a estes profesionais e estu109
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dosos do tema, as orixes da televisión local en Galicia ofrecen referencias inequívocas ao
exercicio dunha economía extractiva salvaxe e sen ningunha contraprestación ecosocial, paisaxe moi estendida no facer dos medios galegos e que agora se ve sublimada por este contorno de desregulamento e concentración. Respecto dos modelos cómpre apuntar que,
aínda habendo formas residuais de baseamento comunitarista e dun certo e primitivo (partidista) “servizo público”, o comercial-vilego está a medrar sen planeamentos cara a unha
integración no sistema e mercado comunicativo rexional-estatal. Xa que logo, vai perdendo
a súa condición de empresa local e consolidando xeitos e fórmulas que reducen o feito e a
cultura local a un espazo estrañamente integrado e de fluxo de intensas dominacións.
Os problemas da televisión local responden a un marco regulador que propicia actuacións políticas adversas ao interese xeral, tanto dos públicos coma do sector, e a prácticas
promovidas sen a suficiente masa crítica e sen coñecementos do profesionalismo activo, da
produción e dos mercados, e inclusive do territorio e dos cidadáns, vista esa ansia por un
beneficio que non busca negociación social.
No que atinxe ao futuro hai un horizonte inmediato e global, que é traspasar un novo
ciclo tecnolóxico que tende cara a unha homologación infinda e inacabábel e que reduce ou
dilata o acceso á súa adquisición por parte das empresas pequenas e sen recursos que configuran realmente o tecido xeral do sector.
Desde un punto de vista histórico debemos subliñar o grave crecemento de emisoras
que se produciu no seu momento no Estado e en Galicia, asociado á oportunidade de facerse cun territorio para a explotación e ao auxe dun municipalismo que, orzamentariamente,
non foi capaz de soster unhas televisións locais públicas.
Este crecemento salvaxe, propio dos países do sur europeo, revelou eivas importantes no
sistema: a incapacidade do Estado para negociar, lexislar e mesmo reconducir discursos
como o da privatización do espazo televisivo ou o do traspaso de competencias e liberdades
ao ámbito municipal.
De maneira que, dunha banda, asentáronse territorialmente variábeis dun modelo de
xestión privado sen control e, en xeral, sen experiencia na xestión de medios e mercados e,
doutra, un modelo de xestión pública que non reflectía o espírito democrático, senón partidista, ao xeito da gran canle pública. Unha das evidencias máis notábeis é, precisamente,
a mímese das televisións de pequena escala das canles estatais. Xa que logo, recursos e con110
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tidos posíbeis non asumían correspondencia real coa natureza destes medios novos e ratificaban a crenza de ser ou parecerse a aqueles xa existentes e non buscar unha diferenza, por
exemplo, no seu planeamento e xeito de ser xestionadas. É remarcábel que houbese poucos
casos –e moi ao principio do fenómeno– de medios que planeasen unha verdadeira alternativa ao sistema. Por iso, ás veces, é difícil procurar casos, se non trazos, non só de diferenciación, tamén de diferenciabilidade, é dicir, argumentacións académicas ou non que
evidencien un achegamento cultural, autóctono ou territorial; teimas, ás veces, infundadas
e arredadas dos reais propósitos das emisións locais do país.
O crecemento sinalou no tempo o vieiro dun movemento de capitais estatais e rexionais
que non tivera lugar no repartimento previo do espazo estatal. Así, o espazo radiotelevisivo
local responde a dous factores: ou ben a investimentos das grandes redes estatais que non se
viron favorecidas polo repartimento estatal, ou ben por capitais de medios rexionais que
tentan defender nas diferentes opcións mediáticas o territorio ou cobertura acadado a partir doutros soportes.
Engádeselle a este proceso o aproveitamento, por parte destas redes produtoras de contidos, da inexistencia na periferia estatal de redes propias de intercambio e produción conxunta de contidos. Isto desequilibra fondamente os criterios posíbeis de entender e realizar
programacións diversas, diferenciais, compensadas e, de ser o caso, planear sequera unha
grella axeitada para os públicos.
A televisión local presenta en Galicia unha programación que fundamenta a súa produción na información local de actualidade, o que, vistos os recursos, absorbe todo o tempo
propio e non atopa outras formas e xéneros que axilicen e osixenen a grella. Certo é que hai
dúas opcións, ambas as dúas dialogais, que van gañando terreo en certas franxas horarias: o
magazine e os temáticos semanais dispostos en checkerboarding (un programa á mesma hora
de tema diferente cada día da semana: luns: deportes, martes: saúde, mércores: política,
xoves: economía, venres: cultura...). Tales opcións, xunto á redifusión de contidos e a tentativas temporáneas axustadas a calendarios festivos ou a visións do contorno en forma de
reportaxes ou documentarios, van conformando a dispoñibilidade de arquivos que representan grande esforzo e pouca continuidade. Non se advirte, aínda, o estabelecemento dun
criterio de rendemento e explotación real dos produtos rematados. É dicir, a transformación
da televisión local galega en televisión produtora de contidos propios, sen que sexa como
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agora para o inmediato consumo ou como complemento de servizos publicitarios ao anunciante.
Un dos capítulos que ten mudado moito no ámbito da produción é, sen dúbida, o acceso a produtos alleos. Unha vez que a televisión local persegue a captación de publicidade,
dunha banda existe o criterio de encher o espazo para a competencia á hora de captar
audiencias, doutra, a relación de acceso-adquisición do material alleo pasa por diversas fases
de achegarse ao mercado. Unha primeira foi cubrir o espazo baleiro coa conexión pirata de
canles satélite que ofertaban produción xeralista en español e incidían en produtos que dificilmente a televisión local podería producir daquela e aínda hoxe, fundamentalmente por
unha cuestión de financiamento, recursos e tamén de “proximidade” ou referencia proximataria. É así como as televisións locais acceden a programas de ficción (telenovelas, filmes)
ou entretemento (galas musicais, fútbol e outros deportes) e, inclusive, información internacional (incidindo no efecto da “glocalización”), servidos desde canles como Galavisión,
Bloomberg, Euronews ou Eurosport. Esta etapa vese ratificada coa emisión de filmes, en
moitos dos casos, alugados nos videoclubs locais. Esta práctica ilegal foi mudando tamén
no tempo polo problema dos dereitos e o nacemento de oportunas empresas españolas que
vendían blockbusters ás televisións locais a baixo custo, mercado hoxe controlado desde os
grupos nacionais da ficción e da televisión.
Unha segunda fase responde ao nacemento de redes procedentes do ámbito local comercial, algunhas desde o asociacionismo e desde a idea de creación de centros de produción estatal, como Localmedia, e outras, como TVL, aproveitando os baleiros legais para emitir por
satélite contidos producidos e centralizados de baixo custo ás súas asociadas. Neste segundo
caso, ademais, xérase unha entrada de beneficios a maiores propiciada polas porcentaxes de
tempo telefónico das audiencias zonais, a partir de programas pseudoparticipativos de grande impacto nos públicos de baixa-media renda e no ideal demographics (mulleres na casa altamente consumidoras). No entanto, ben polas dificultades de creación de centros de produción asociativos (que incluso se quixeron e queren reproducir no ámbito galego), ben pola
emisión de “programación lixo” que ía en demérito da relación público-televisión local, ben
polas presións sobre as institucións dos grandes grupos rexionais e estatais, esta fase foi esmorecendo e dándolle paso á etapa actual, é dicir, á ocupación deste espazo polos capitais e redes
controlados desde os grupos rexionais e estatais xa mencionados.
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Tal “ocupación” do espazo local evidénciase como un proceso de relacións e aproveitamento de usos, recursos e aprendizaxes nese proceso. A etapa actual pode dividirse cronoloxicamente en: 1) entrada dos grupos rexionais á defensa da súa cobertura de actuación noutros soportes (Progreso, Región...), que se identifica con posicións “provincialistas” e logo
tentativas “rexionalistas”, e 2) entrada dos grupos estatais ben pola vía da concentración do
mercado da produción allea e da cobertura informativa (Une), ben pola adquisición-asociación con empresarios locais cos que estaban xa asociados noutros soportes (Pretesa). Cabe
sinalar tamén algúns casos excepcionais de relacións con distribuidoras internacionais como
é o de Canal 41 da Coruña, tamén aberto a relacións con outras redes do país e do Estado.
O escenario hoxe en día complícase aínda máis ante as expectativas do réxime de contidos
que pode proporcionar a TDT. Aínda así, asistimos este ano ao nacemento de emisoras estritamente locais como Canal Tambre en Noia, ao xeito do boom do ano 95. O que indica que
cada vez que a Administración impulsa ou fala dalgunha maneira dun novo ciclo no sector
alimenta expectativas entre as empresas locais.
Un último espazo local, reducido pero tan importante coma o comercial, é a televisión
municipal. Tan só seis concellos galegos manteñen a televisión como “servizo municipal ao
cidadán”: Cerceda, As Pontes e Teo na Coruña, Arnoia en Ourense, Quiroga en Lugo e
Ponteareas en Pontevedra. Co paso do tempo (hai que ter en conta que Cerceda e
Ponteareas, por exemplo, son as emisoras máis antigas en funcionamento) o modo de xestión virou cara a concesións administrativas a empresas locais ou rexionais. Empresas como
Acordar (As Pontes), VDP (Teo) ou Actua (Arnoia) tentan facer rendíbeis estas concesións.
Só os concellos de Cerceda, Ponteareas e Quiroga (os seus grupos de goberno) administran
directamente os seus medios. Malia que o servizo non é garante da pluralidade representativa, é máis, só adoita representar as opcións do equipo de goberno, e aínda do alcalde, en
conxunto as televisións municipais, moi contaminadas pola xestión e programación comercial, manteñen certos trazos da marca institucional local.
Namentres algúns dos servizos municipais televisivos esmorecen en sintonía coas pequenas televisións comerciais vilegas independentes, algún deles –As Pontes– pescuda na participación cidadá poñendo a tecnoloxía nas mans dos interesados (seguindo a súa tradición
como obradoiro) e incrementando a oferta a través doutros servizos por Internet. A programación, en todo caso, incentiva a información como principal xénero de antena; infor113
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mación, sobre todo, referida ás actuacións e servizos municipais e, tamén, como condición
sine qua non, ao calendario temático local, fomentando diversas fórmulas dialogais. No
entanto, o repertorio, lonxe de ser axeitado a todas as idades da cidadanía, abandónase unicamente á sorte do espectacular e do político.
A fins do ano pasado tiveron lugar na Facultade de Ciencias da Comunicación da
Universidade de Santiago de Compostela as III Xornadas de Comunicación e Cultura
Contemporáneas, dedicadas a “Televisións Locais en Europa: proximidade, programación e
políticas de comunicación”. Nas conclusións destas Xornadas, publicadas nun CD, advertíase xa o carácter excesivamente regulamentario da lexislación española a respecto dos cambios que ían logo introducir, por unha banda, a Lei de acompañamento dos presupostos, e,
pola outra, o posterior e vindeiro Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre, que
ratifica a concentración no local televisivo.
No momento de pechar esta reflexión sobre a evolución das televisións locais en
Galicia no ano 2003, difúndese a través dos medios de comunicación a nova postura do
Goberno central en canto ao modelo localista de televisión en España. “El Gobierno suaviza las restricciones a la creación de cadenas de televisiones locales”, di El País. “Se imponen restricciones a la emisión en cadena”, contravén El Mundo no seu antetítulo.
Cualificada pola asociación ATEL de clara marcha atrás do Goberno, de “chapuza” e de falta
de solucións para o sector, que precisa de apoio para afrontar os que seguen a ser os seus
principais condicionamentos e retos inmediatos (investimentos en innovación tecnolóxica,
profesionalización e produción), a decisión formulada polo Executivo reabre a discusión
verbo do modelo da televisión local.
O debate agora rexurdido leva varios anos presente: contravén a concentración arredor
de grandes cadeas nacionais o espírito esencial da televisión local?, é a concentración o
modelo de futuro e única táboa de salvamento destas emisoras ou, pola contra, poden –e
deben– buscar na súa independencia (que non exclúe as colaboracións) unha redefinición
da súa esencia máis primixenia?
Un debate ao que Galicia non é allea debido a que foron, precisamente, os movementos de concentración arredor das cadeas como Localia e Une –e a paralizada COPE– os que
marcaron o ritmo do sector nos últimos tempos. A dicotomía televisión municipal públi-
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ca/televisión privada deixoulle paso a un novo centro de discusión: concentración/independencia. E como pouso da diverxencia, a produción televisiva.
Cando o mapa da televisión de pequena escala en Galicia se atopaba en pleno proceso
de asentamento, logo de varios anos de andadura (case vinte), iniciábase en 2001 o desembarco dos grandes grupos nacionais de comunicación que, como fundamento da súa estratexia de penetración, ofrecíanlles un ansiado balón de osíxeno a unhas televisións con graves dificultades produtivas e de programación, posibilitándolles conexións con cabeceiras
que buscaban ampliar a súa rede de cobertura como sustento de estratexia comercial (procura de audiencia potencial que permitise a explotación publicitaria da súa grella central).
E deste “xogo” participan na actualidade varias empresas privadas galegas (o modelo
empresarial predominante, fronte ás escasas emisoras municipais) que “conectadas” a
Localia e Une reproducen a maior parte dos contidos centralizados das respectivas cadeas,
deixando cada vez máis minguadas as fiestras de produción local no que se pode cualificar
de alarmante fenómeno.
Analizando as programacións de varias emisoras que –aínda que en distintos réximes
internos: empresas asociadas ou participadas– promoven unha oferta audiovisual dependente dunha gran cabeceira, obsérvase un elevado nivel de dependencia da programación
xeralista supralocal, manténdose unha media de tres espazos diarios de produción propia.
Programados en prime-time (entre as 21:00 e as 23:30 horas), estes espazos poden reducirse a un ou ampliarse ata catro ao día, pero sempre circunscritos a un máximo de dúas horas
e media de emisión diaria, fronte ás restantes vinte e unha horas e media dedicadas aos produtos de cadea. Cunha tira diaria marcada polos informativos locais de media hora de duración (entre as 21:00 e as 21:30 horas), estratexicamente colocados a continuación do informativo nacional seguindo as pautas da central, ábrese a fiestra de produción propia, relegada á elaboración de espazos sobre deporte e actualidade local tratada a través de entrevistas
e pequenas revistas sociais, fundamentalmente.
Consecuencias directas, pois, do proceso de concentración foron o descenso dos niveis de
produción en emisoras inicialmente independentes que se integraron nos modelos empresariais de carácter nacional mencionados, e o xa de principio escaso ritmo de produción propia adquirido polas empresas de nova implantación e adscritas a este modelo de negocio.
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Refuxio ou activo? Para os defensores do modelo de concentración das televisións locais,
as cadeas supraterritoriais introducen novas rutinas de funcionamento nunhas emisoras
escasamente profesionalizadas, contribúen á mellora da calidade na oferta televisiva para a
súa área de influencia e actúan como un importante activo de cara á supervivencia do proxecto comunicativo. Quen está a favor da redefinición do modelo de televisión local recuperando os postulados teórico-prácticos que acompañaron a aparición destes medios de
pequena escala observa que a concentración actúa como un refuxio en dobre escala: dun
lado as cabeceiras refúxianse nas televisións locais para ampliaren a súa rede de cobertura e
doutro as pequenas emisoras empregan as cadeas como refuxio e salvagarda da súa escasa
capacidade produtiva.
E un novo efecto secundario derívase implacábel deste proceso incontrolado, xa que as
emisións en cadea contraveñen o principio democratizador que acompaña a esencia das
televisións locais.
Sen internármonos no marco lexislativo, si convén facer unha breve pero contundente
referencia a este dato: no único texto legal promulgado –aínda non plenamente desenvolvido e claramente obviado– explicítase a prohibición de emisión en cadea. Complementando
o disposto no artigo 3 –ámbito de cobertura– do título I (disposicións xerais) da Lei
41/1995, do 22 de decembro, de televisión local por ondas terrestres, o artigo 7 estabelece
que as televisións locais non poderán emitir ou formar parte dunha cadea de televisión, e
enténdese por tal aquelas emisoras locais que emitan a mesma programación durante máis
do 25% do tempo total semanal, aínda que sexa en horario diferente (puntos 1 e 3 do citado artigo).
Máis permisiva do que ansían as emisoras independentes, e menos restritiva do que
temían os directivos dos grupos empresariais que accionaron o mecanismo da emisión en
cadea expresamente prohibida por lei, a nova postura do Goberno decepciona aos que viron
nas medidas adoptadas en decembro de 2002 un claro amparo á esencia democratizadora
das televisións de proximidade e que consideran a decisión actual como unha seria ameaza
a un feble sector pendente, ademais, de afrontar unha profunda reconversión tecnolóxica
condicionada a un proceso de legalización. A postura do Goberno ábrelle as portas á consolidación dos grandes grupos mediáticos como propietarios de cadeas locais, aínda que con
certos condicionamentos derivados da limitación a dous niveis (estatal, autonómico e/ou
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local) da presenza do concesionario que, no entanto, ve flexibilizada a restrición inicial que
lles impedía aos socios dunha cadea privada formaren parte do acccionariado de canles
autonómicas ou locais. Catálogo de restricións que sitúa a limitación do ámbito de cobertura dunha cadea local nun 20% da poboación total española, o que pode derivar na apertura de novos interrogantes arredor do mapa galego de televisións locais.
E en contraposición, tamén, ao lexislado no mencionado punto 3 do artigo 7 da Lei de
televisións locais por ondas de 1995, regularízase –con limitacións adicionais a un máximo
de cinco horas ao día e vinte e cinco semanais– a emisión en cadea ata o de agora radicalmente prohibida, aínda que efectiva de facto e con elevadísimos niveis de penetración no
mercado audiovisual local, como se observa da análise de diversas programacións e xa
comentada no caso galego.
Responde o novo marco normativo provisional ás urxentes necesidades do sector?
Determina a manipulábel tutela lexislativa o modelo de televisión local en España e Galicia?
O que parece desprenderse do novo paquete de medidas arredor da televisión local estrutúrase nunha dobre vertente: por unha banda non se poden obviar os efectos da tecnoloxía
dixital sobre o futuro das televisións de pequena escala no que á concesión, difusión e cobertura se refire; e doutra banda procúrase devolver –aínda que sen impedir como era o caso
da Lei do 95– a esencia democratizadora das emisións de pequena escala, nun intento de
frear o acaparamento do mercado de contidos televisivos de proximidade polos grandes grupos supralocais aos que se contrapoñen as superviventes televisións independentes, esforzadas en manter a esencia do medio como contempla a lexislación vixente e como concibiron
os teóricos do local no ámbito televisivo.
Para quen a televisión local é unha realidade construída arredor dos polos da convivencia e da proximidade, as televisións locais teñen por diante decisivos retos. Ás indefinicións
lexislativas e tecnolóxicas que condicionan un medio co futuro dirixido cara ao dixital e a
limitación das emisións en cadea cunha maior presenza do local, hai que sumar os camiños
que se deben percorrer na consolidación dun modelo de negocio rendíbel desde a perspectiva do próximo, así como na procura de produtos (formatos) innovadores pero que manteñan a cidade como escenario, a urbe como espectáculo, e a realidade palpábel como tema
principal, aplicando o local como mostra do aprecio máis crecente que sente a opinión
pública polo seu contorno máis inmediato.
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Con dous anos por diante –a partir de xaneiro de 2004– para adaptarse ás emisións en
dixital, as televisións locais galegas participan do fenómeno de regulación que se intenta
impoñer nun sector que ten no descontrol a súa bandeira, a súa arma de loita, a súa principal reivindicación e o seu principal condicionamento de partida e de futuro.
Baseándose na microrreferencialidade como alentadora dun consumo televisivo alternativo, as emisoras locais de Galicia intérnanse nunha etapa de grande esforzo por buscar, de
novo, o seu lugar no panorama audiovisual que hoxe –escusándose na súa “alegalidade”– as
ignora. Esforzo que debe procurar concentrarse en demostrar –como algunhas emisoras xa
están facendo– que as televisións locais poden ser (teñen o dereito e xustificación para isto)
un gran medio de comunicación, rendíbel e eficaz desde o punto de vista empresarial,
democratizador, informativo e social desde a súa esencia máis primixenia, e cun activo de
mercado (público) disposto a consumir a súa produción, xeradora dun valor engadido que
cómpre ter en conta: a xeración de emprego no sector.
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2.9. O TRABALLO DAS NOVAS PROMOCIÓNS DE XORNALISTAS:
REDACTAR RÁPIDO OU REDACTAR BEN?
Miguel Túñez
Universidade de Santiago de Compostela

A evolución da situación laboral dos periodistas galegos nos últimos oito anos veu inevitabelmente ligada á irrupción no mercado das primeiras promocións de licenciados en
Xornalismo saídas da Universidade galega. Do 95 ao 02 remataron estudos de Ciencias de
Comunicación na USC 750 alumnos que, maioritariamente, buscaron acougo profesional
en Galicia. Os datos do seguimento realizado desde a Facultade reflicten que 3 de cada 4
aseguran que cumpriron ese obxectivo e están a traballar como xornalistas1.
A comparación da situación profesional que se desprende dos tres grandes estudos sobre
as condicións laborais dos xornalistas realizados ata o de agora en Galicia2 invita a pensar
que nestes 8 anos se deu unha lenta evolución cara a unha lixeirísima melloría nos salarios.
No entanto, ese dato aínda non permite falar de que esteamos diante dunha mudanza que
poida percibirse como tendencia definitoria do colectivo profesional. Máis ben o contrario,
a palabra máis utilizada polos xornalistas para referirse á súa situación laboral segue a ser
precariedade, tanto nas relacións contractuais como no exercicio profesional.
Os que nestes oito anos deixaron as aulas de Xornalismo para empezar a exercer a profesión en Galicia teñen unha visión do seu rol como informadores que engade novos sinais
de alerta: cren que deles se prefire que redacten rápido a que o fagan ben; que acaten ordes
a que investiguen os temas; que se adapten á liña editorial da empresa a que se axusten ao
código deontolóxico,...
1. TÚÑEZ, Miguel / PENA, Marcos / LIMIA, Rosa (2003), Da facultade ao mercado laboral. Universidade de Santiago de
Compostela. Santiago de Compostela.
2. Da teoría á práctica. Perfil do xornalista galego, feito no 1995 e publicado no 1996 por Edicións Lea; Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación, feito en 1999 e publicado no ano 2000 polo Consello da Cultura Galega; e A situación
laboral dos xornalistas galegos, feito en 2001 e publicado en 2002 polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. O universo dos
tres non é coincidente pero, por ser as referencias con maior mostraxe, úsanse como referencias da evolución da situación da profesión en Galicia.
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A EVOLUCIÓN: MENOS QUE GAÑAN MENOS
A evolución das condicións laborais do conxunto dos xornalistas galegos nos últimos
oito anos está marcada polo inmobilismo: case as mesmas horas de traballo cada día e case
os mesmos días laborais ao mes, para elaborar cada xornada entre catro ou cinco noticias por
un salario bruto que está arredor dos 900 euros; poucos cambios no numero porcentual de
xornalistas fixos e lixeira variación no número dos que traballan sen contrato.
Cadro 1. EVOLUCIÓN DOS CONTRATOS E DA XORNADA LABORAL

Os cambios máis notábeis nestes oito anos danse nas nóminas, aínda que as cifras do
salario seguen a ser unha das queixas máis reiteradas polos xornalistas. As proporcións dos
soldos netos que se sitúan por debaixo dos 900 euros mensuais agachan lecturas preocupantes porque, ao tratarse dun universo reducido, as medias poden maquillar fortes desequilibrios. Unha sección en que o xefe gañe 1200 euros e dous redactores ingresen 300 aparece cunha media de ingresos de 600 euros mensuais, o dobre do que gañan dous deles. Na
realidade dous estarían por debaixo do salario mínimo e mesmo, de ser o único ingreso do
seu fogar, por debaixo dos índices de pobreza, pero no cómputo aparecerían moi por riba de
ambos os conceptos.
É mais recomendábel, pois, facer unha lectura dos ingresos a través das táboas que agrupan as respostas por cantidades declaradas. A comparativa dos resultados das diversas enquisas en Galicia permite falar dunha tendencia favorábel, xa que cada vez son menos os que
ganan pouco e máis os que están nas franxas de salarios máis altos.
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Cadro 2. EVOLUCIÓN DOS SALARIOS POR

TRAMOS

Esa evolución favorábel non dá, no entanto, para interpretacións triunfalistas. Aínda
que o numero de xornalistas que ingresan menos de 900 euros se rebaixou case á metade, o
certo e que as cifras reflicten que aínda máis dunha cuarta parte dos profesionais está hoxe
por debaixo dese tope salarial. Na zona intermedia, a porcentualidade é similar nas tres análises: catro de cada dez gañan de 900 a 1500 euros mensuais. Nas nóminas máis altas reflíctese unha tendencia inversa á do tramo máis baixo.
En conxunto, o mapa que se debuxa podería ser o resultado dunha etapa en que non
hai unha evolución conxunta porque a mellora e estabilización profesional dos que levan
anos no periodismo ten un forte contrapunto nas condicións en que acceden os que se
incorporan, con índices de precariedade por debaixo da media do colectivo de xornalistas.
OS NOVOS XORNALISTAS: MÁIS INESTABILIDADE
O 95 é un ano referencial porque marcou o momento de saída ao mercado laboral da primeira promoción de xornalistas que remataban os seus estudos nunha universidade galega.
Para revisar comparativamente a evolución da profesión desde entón é conveniente deterse na
lectura dos resultados que se tiran de facer máis de 350 entrevistas a licenciados en Xornalismo
pola USC3, e que coinciden en poñer a precariedade como o principal problema da profesión,
tanto ao analizar as relacións contractuais como ao facelo coas prácticas profesionais.
3. Investigación promovida pola Universidade de Santiago e a Facultade de Ciencias da Comunicación. Ficha técnica: Ámbito: licenciados en Xornalismo pola USC que aboaron as taxas para a obtención do título (750).
Universo: finito.
Varianza: p=.26; q= .74
Técnica da mostraxe: aleatoria e estratificada con afixación proporcional nas variábeis promoción e sexo.
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Case a metade (43%) dos que se incorporaron ao xornalismo galego nestes últimos oito
anos asegura que o seu salario medio non chega aos 900 euros brutos mensuais. A cifra é
preocupante, non só por ser baixa senón porque supera en 16,5 puntos porcentuais á media
do conxunto da profesión. O panorama empeora se falamos con cifras de salarios netos xa
que os que gañan menos de 900 euros son máis da metade dos xornalistas máis novos: o
57,4%, seis de cada dez.
Buscando unha lectura en positivo, os datos da evolución das condicións laborais nas
que están as oito promocións licenciadas desde 1995 a 2002 reflicten que hai unha tendencia constante á consolidación e unha lixeira melloría das cantidades salariais a medida que
aumentan os anos de profesión. No entanto, a realidade é que a evolución positiva dáse dentro da precariedade.
Figura 1. SALARIOS BRUTOS E NETOS. LICENCIADOS POLA USC DE 1995 A 2002

A agrupación dos salarios por tramos permite facer outra lectura: a evolución amosa
unha mellora salarial continua na que se ve como, por exemplo, ao cabo dun quinquenio
a cifra dos que están na franxa salarial máis alta supera á dos que gañan menos. A outra
Tamaño da mostraxe: 381 suxeitos.
Recollida da información: Enquisa telefónica con cuestionario estruturado.
Traballo de campo: do 17 de febreiro de 2003 ao 30 de abril de 2003.
Codificación/tabulación: 5-16 de maio de 2003.
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forma de ver este dato é que despois de cinco anos na profesión un 13,6% aínda non
chega a gañar 600 euros mensuais ou que case a metade están por debaixo dos 900 euros
mensuais.
Cadro 3. INGRESOS MENSUAIS NETOS DOS LICENCIADOS EN XORNALIMOS POLA USC

A cifras das nóminas son parte dunha debilidade das condicións contractuais que se
agravan tanto pola flexibilidade na contratación coma por un aumento da oferta que non
vén acompañado dun forte ritmo de crecemento do sector. Amais, os medios que xorden
intentan compensar o esforzo dos investimentos en infraestruturas e a falta de rendibilidade dos primeiros anos cun recorte nos gastos de persoal da redacción.
Os xornalistas máis novos identifican esa precariedade, fundamentalmente, cunha
falta de aposta empresarial polo cadro de persoal, e poñen como exemplo o uso de bolseiros para substituír a xornalistas de baixa ou de vacacións. Debaixo desa consideración
hai un cambio radical na forma de entender as prácticas, que pasan de ser loadas como a
mellor porta de entrada á profesión a ser consideradas o principal obstáculo para estabilizarse na profesión4.
Dos 750 licenciados en Xornalismo pola USC do 95 ao 02, máis de cincocentos
(74,8%) atoparon traballo nos medios5. En conxunto, 9 de cada 10 teñen contrato.
4. Case catro de cada dez licenciados pola USC afirman que atoparon traballo como xornalistas a través das prácticas en empresa.
Son case o dobre dos que din que están na profesión polo seu currículo (20%), no que tamén figuran as prácticas.
5. O 74,8 di que traballa como xornalista e o 10,0% que se dedican a outra profesión allea ao xornalismo. O 8,4 está desempregado e un 6,8 segue a facer outro tipo de estudos.
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Particularizando, as cousas cambian a peor canto máis recente está a saída da facultade. No
momento de facer a enquisa había ata unha cuarta parte (24%) da última promoción
(2002) que estaba a traballar sen ningunha vinculación contractual coa empresa.
Entre os contratados o abano é amplísimo. Catro de cada dez (37,2%) están fixos na
empresa. O resto repártese entre toda a gama de contratos temporais: os de duración limitada, os fixos descontinuos, por obra, artísticos, ETT, en prácticas, autónomos... Algúns
incluso aseguran que periodicamente son enviados ao paro e recontratados despois, para
evitar unha vinculación prolongada coa empresa que dese lugar á súa incorporación no
cadro de persoal. Na práctica son once meses de nómina e un mes de paro, ano tras ano.
A prensa é o medio que ofreceu máis estabilidade aos que accederon a traballar nela,
pero tamén onde se atopou máis xente que estaba sen contrato. Na televisión, pola contra,
é onde máis se dan contratacións altamente inestábeis, como as vinculacións por obra ou
como artistas.
A xornada de traballo está en case 7,96 horas diarias, con variacións segundo o soporte.
Traballan máis horas e máis días os da escrita e os de axencias e menos os de gabinetes e
prensa dixital. Cada xornada elaboran unha media de cinco noticias. Máis da metade
(57,2%) cobran menos de 5,3 euros por hora.
As cifras debuxan un panorama pouco alentador para os máis novos. A carga de traballo é a mesma en horas, días e temas, pero eles están moi lonxe de acadar a media da profesión, que os propios xornalistas consideran insuficientes en soldo e estabilidade.
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Cadro 4. COMPARATIVA DE PERFÍS
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ENCHER OU CONTRASTAR?
Os novos xornalistas acostuman centrar as súas criticas na precariedade laboral, sobre
todo nos aspectos contractuais. Das súas impresións sobre a profesión despréndese que o
problema vai máis aló e abarca tamén o que poderiamos chamar a calidade de vida laboral:
as prácticas profesionais para exercer o xornalismo. Rara vez os periodistas asumen que están
a desenvolver un exercicio profesional que non encaixe na deontoloxía. As respostas adoitan
ser case sempre un reflexo do que os informadores cren que deberían facer para ser considerados bos xornalistas máis ca unha descrición do que realmente fan. E cando hai algo errado, case sempre está na competencia.
Ocorre, por exemplo, cando se pregunta se contrastan os comunicados e as roldas de
prensa e practicamente a metade din que o fan sempre ou habitualmente. Na práctica, as
noticias saídas das conferencias colectivas ou das notas dos gabinetes son monofónicas e
nin sequera sempre se di que a información parte de quen promove e protagoniza a noticia6. Pasa, tamén, cando se pregunta se os medios reflicten a realidade galega7 ou cando se
quere medir o grao de percepción de independencia profesional dos xornalistas e dos
medios galegos.
Por iso cobra especial relevancia a impresión que sacan os novos xornalistas das prácticas profesionais nas redaccións a través do que eles perciben que é importante para os seus
xefes. E as respostas deixan unha preocupante imaxe do que os novos cren que prefiren os
veteranos:
• É moito máis importante estar próximo aos poderes que ás organizacións
sociais.
• É moito máis importante adaptar o traballo que se fai á liña editorial da
empresa que respectar o código deontolóxico.
• É mais importante ser rápido redactando que escribir ben.
6. No informe de 2002 despréndese que case tres de cada catro inscritos no Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia aseguran que a súa información ‘nunca’ ou ‘case nunca’ ten orixe nun comunicado ou nunha conferencia de prensa. No estudo do 96,
aseguraban contrastar ‘sempre’ ou ‘case sempre’ as roldas de prensa o 42% dos entrevistados e os comunicados o 62,3% dos consultados.
7. No informe de 2002, o 41,6 por cento aseguraba que o seu medio reflectía ‘bastante ben’ ou ‘moi ben’ a realidade galega. Os
que opinaban o mesmo para o conxunto de medios galegos era o 26,6%
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• É mais importante encher tempos e espazos informativos que contrastar as
informacións.
• É máis importante que se asuman sen discusión as ordes dos xefes que poñerse a investigar os temas en que se está a traballar.
As prácticas estratéxicas dos medios que non aparecen regulamentadas pero que forman
parte da actividade diaria acostuman aprenderse por imitación das condutas dos que xa están
na empresa, ata que acaban interiorizándose como a forma correcta de exercer o xornalismo.
Por iso é significativo comprobar como as impresións do que coidan que valoran os xefes son
aínda máis preocupantes se se separan e se comparan as respostas dos últimos en saír:

Cadro 5

Fonte: Elaboración propia. Datos: Túñez, Pena e Limia: 2003. Escala de puntuación: 1 a 10.
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Nesta mesma dirección tamén parecen incidir as apreciacións dos inscritos no Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia cando afirman que, sumados, na súa empresa pesan
máis os criterios económicos e políticos (60,2%) que os puramente informativos (39,8%)
á hora de seleccionar e xerarquizar as informacións que se publican ou emiten8.
Figura 2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR E XERARQUIZAR INFORMACIÓNS NOS
MEDIOS GALEGOS, SEGUNDO OS XORNALISTAS

SAÍDAS E ABANDONOS
Unha cuarta parte (25,8%) dos licenciados en Xornalismo pola USC desde 1995 atoparon acomodo laboral na prensa que se edita en papel. Séguenlles a televisión (19,2%) e os
gabinetes de comunicación (16,3%), a radio (7,5%), a prensa na Internet (2,9%) e as axencias de noticias (2,2%).
8. TÚÑEZ, Miguel (2002), A situación laboral dos xornalistas galegos. Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Santiago de
Compostela.
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Figura 3. OCUPACIÓN, POR SECTORES, DOS LICENCIADOS EN XORNALISMO POLA USC

As cifras desvelan tamén que as condicións en que se traballa e a forma en que se exerce o xornalismo en Galicia afastou das redaccións a medio cento de licenciados. O 6,8%
dos que remataron Xornalismo en Galicia entre o 95 e o 02 apostaron por cambiar de profesión. Un terzo deles asegura abertamente que marchou desmotivado polas condicións
laborais da profesión. Outro terzo di que mudou porque atopou algo mellor. O terzo restante porque estaba desilusionado coa forma en que se exerce a profesión. Tres formas diferentes de dicir o mesmo. Estatisticamente pode parecer unha cantidade pequena: 50 xornalistas. Proporcionalmente, case son tantos como algunha promoción.
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2.10. PRESENZA DO GALEGO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Carme Hermida Gulías
Instituto da Lingua Galega / Facultade de Ciencias da Comunicación de USC

O uso que os medios de comunicación fan dunha lingua minoritaria ten interese dende
o ámbito da sociolingüística porque a existencia de medios que se expresen nunha lingua B,
ou a simple aparición desta nos redactados na lingua A, serve para demostrarlles aos seus
falantes, e tamén aos non falantes, a súa valía como código comunicativo en calquera circunstancia e a súa capacidade para adecuarse á expresión de calquera tema. De por parte, a
presenza da lingua B nos medios faina visíbel aos ollos de quen non a fala.
Dende o ámbito lingüístico interesa o comportamento lingüístico que fan os medios
porque, en xeral, eles contribúen a fixar as formas correctas, difunden masivamente os cambios, popularizan os neoloxismos e aseguran que as modificacións cheguen ao mesmo
tempo a toda a comunidade lingüística. Os medios constitúense, daquela, en principais forxadores e, asemade, consumidores dun modelo estándar de lingua que os receptores adoptan como válido e correcto.
A dupla incidencia do uso mediático na lingua –na súa forma e na súa situación social,
na lingüística e na sociolingüística– permite a realización de dous tipos de estudos: a) o que
analiza a corrección e incorrección das solucións lingüísticas empregadas; b) o que investiga a cantidade de medios ou de textos que existen na lingua B e observa a relación cuantitativa que existe entre estes e os que empregan a lingua A. Co primeiro dos estudos obteríanse datos para unha diagnose sobre a saúde do idioma e para deducir unha evolución futura. O segundo fornecería información sobre a evolución do proceso de normalización do
galego nun dos ámbitos máis visíbel e accesíbel para o conxunto da sociedade.
Aínda que calquera dos dous estudos citados é atractivo para unha lingüista, neste caso
optouse por analizar o uso que os medios de comunicación galegos fan do idioma propio
de Galicia, coa esperanza de que este informe sirva para que as empresas mediáticas tomen
conciencia da súa capacidade para intervir na evolución sociolingüística do galego, e para
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que as autoridades competentes consideren a oportunidade de poñer en marcha medidas
que modifiquen esa situación social.
1. A PRENSA1
1.1. A prensa diaria
Existe unha única cabeceira escrita en galego, o xornal Galicia Hoxe, que é a continuación d’O Correo Galego, fundado o 6 de xaneiro de 1994. As once cabeceiras restantes utilizan como idioma de uso preferente na súa redacción o castelán. Tomando en consideración só o número de diarios, corresponde dicir que en galego se publica o 8,3% de prensa
diaria de información xeral.
Os xornais diarios redactados en castelán non utilizan en exclusividade este idioma, pois
nas súas páxinas tamén inclúen textos en galego, un comportamento que é común á prensa galega dende o século XIX.
A porcentaxe de uso do galego na prensa diaria de información xeral2 redactada en castelán foi na semana do 31 de marzo ao 6 de abril do ano 2003 do 6,86%, o que supón un
total de 411.646,88 cm2 dedicados ao idioma propio de Galicia, fronte aos 5.997.478,4 cm2
ocupados polo castelán3.
Por cabeceiras sitúanse claramente por debaixo da media El Ideal Gallego (EIG)
(3,43%), La Opinión (LO) (3,53%), Faro de Vigo (FV) (5,39%) e Atlántico Diario (AD)
(5,69%). Por riba da cifra media están La Voz de Galicia (LVG) –edición Santiago–, co
7,20%; El Progreso (EP), co 7,83%; El Correo Gallego (ECG), co 8,58%, Diario de
Pontevedra (DdP), co 9,42%, e o Diario de Arousa (DdA), co 11,69%. A porcentaxe de uso
do galego do Diario de Ferrol (DdF) aproxímase, co 6,61%, á media.
1. No traballo analízase o uso do galego que se fai na prensa, na radio, na televisión e na Internet. Non se inclúen as axencias de
prensa sobre todo porque estas funcionan como fonte e a lingua que estas empregan non se reflicte necesariamente nos medios
receptores das informacións, como se demostra moi graficamente en Túñez 1996:77-78.
2. Nesta selección están incluídos todos os xornais diarios de Galicia agás o deportivo Deporte Campeón que non usa o galego nas
informacións nin nas opinións, aínda que non o despreza na publicidade. Tampouco considerámos as cabeceiras que teñen a súa
sede fóra de Galicia, aínda que fagan edicións para aquí, como Marca, As, El País ou ABC. Estes medios tampouco publican nada
en galego.
3. Non se toman en consideración nesta medición os datos inseridos en textos redactados en castelán, que probabelmente farían
aumentar algo as porcentaxes presentadas.
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Cadro 1. PORCENTAXE DE USO DO GALEGO NOS DIARIOS

Na análise comparativa dos datos obtidos para este traballo cos presentados noutras
medicións4, comprobamos que neste ano de 2003 é a primeira vez que o galego supera a
media do 5% de presenza na prensa diaria. A cifra máis próxima ao 6,84% actual é o 4,20%
obtido por Goyanes et alia (1996:79) na medición do 1990.
Cadro 2. PORCENTAXES COMPARATIVAS DO USO DO GALEGO NOS DIARIOS
5

6
7

8

4. Os datos das medicións dos anos 1977, 1982 e 1987 tomámolos de Rico 1988; os correspondentes aos anos 1990 e 1993 proceden de Goyanes et alia 1996; e os de 1995 e 1997 son produto dunha elaboración propia a partir de traballos de curso realizados por
alumnos e alumnas da materia Lingua Galega do primeiro curso de Xornalismo da Facultade de Ciencias da Información de Santiago.
5. Nunha medición propia realizada para todas as cabeceiras existentes no momento nos números publicados entre o 23 e o 28 de
setembro do 1993 obtivéronse os seguintes datos distintos aos presentados por Goyanes et alia 1996: EP 4,95%, FV 3,94%, DdP
3,93%, EIG 1,04%, LR 4,44%, AD 3,01%, LVG 5,41%, ECG 7,23%. A media de uso do galego entre todas as cabeceiras situábase daquela no 5,29%. Para ponderar correctamente as diferenzas cómpre saber que esta última medición se fixo eliminando da
análise o espazo dedicado á publicidade (Hermida 1994).
6. Saíu á rúa en outubro do 2000.
7. Apareceu no 1999.
8. Viu a luz en febreiro do 2001 despois de que o grupo La Capital mercase as cabeceiras comarcais galegófonas O Salnés-Siradella
e A Nova Comarca do Barbanza, circunstancia que, dalgún xeito, explica as porcentaxes de galego que no novo medio se dan.
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Con respecto a ese ano, 1990, a cabeceira que ten unha variación máis importante é
Diario de Pontevedra, que pasa do 2,96% ao 9,42%, cunha suba de case 7 puntos porcentuais. Son tamén significativos os avances en La Región, que sobe do 3,61% ao 6,94%; e no
El Progreso, que aumenta do 2,63% ao 7,83%. Menos salientábel é o aumento do Faro de
Vigo (do 2,74% ao 5,39%).
La Voz de Galicia e Atlántico Diario rexistran neste ano 2003 unhas porcentaxes do
7,20% e do 5,69%, que reflicten un lixeiro aumento con respecto ás do 90 (5,39% e
4,2%, respectivamente). Esas cifras si son relevantes así e todo se as comparamos coas que
presentaban nas medicións do 93, do 95 e do 97, verbo das cales aumentan tres puntos
porcentuais.
El Correo Gallego baixa do 9,08% no 90 ao 8,58% neste 2003. No entanto, o aumento
é significativo se comparamos as cifras coas dos anos 93 (5,08%), 95 (4,65%) e 97 (5,16%).
En sentido negativo hai que sinalar o caso de El Ideal Gallego, que no 2003 só ten un ascenso de 0,42 puntos porcentuais no uso do galego con respecto ao 1990.
Verbo dos contidos que se vehiculan en lingua galega (cadro 3), obtemos que aqueles
que pertencen ao bloque de información supoñen o 3,21% do total do publicado polo xornal, a opinión9 supón o 0,69% e a publicidade10 o 2,96%.
Cadro 3. PRESENZA DO GALEGO NOS

TRES BLOQUES DE CONTIDOS

PUBLICADOS POLOS XORNAIS DIARIOS

9. Inclúense neste apartado os textos de opinión, o humor e as cartas ao director.
10. As notas necrolóxicas incluíronse neste bloque.
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Coa distribución destes contidos que se observa nos distintos xornais podemos facer tres
grupos. No primeiro están o Atlántico Diario, El Correo Gallego, El Progreso e La Opinión,
que presentan unha porcentaxe de uso similar entre o bloque de información e o bloque
publicidade. No Diario de Arousa, Diario de Ferrol e Diario de Pontevedra o bloque de información ten un peso bastante maior ca o da publicidade. Na banda contraria están El Ideal
Gallego, Faro de Vigo, La Región e La Voz de Galicia, medios en que o bloque da publicidade supera o da información.
Polo que respecta á porcentaxe que ocupa o bloque de opinión, esta é relativamente
baixa en todos os xornais, moi especialmente no Diario de Arousa e en El Ideal Gallego, onde
só consegue o 0,12% en cada un deles. No lado contrario está El Correo Gallego, que, co
1,08% do espazo do xornal ocupado pola opinión en galego, se sitúa como cabeceira que
maior acollida lles dá aos opinadores galegos.
Os datos anteriores vense plenamente confirmados ao examinar o peso que teñen os distintos contidos na totalidade dos textos redactados en galego (cadro 4).
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Cadro 4. OS

TRES BLOQUES DE CONTIDOS NO TOTAL PUBLICADO EN GALEGO

Ao contrastar os datos obtidos no ano 2003 nos distintos bloques de contidos cos presentados por Goyanes et alia para o 1990 (cadro 5) obsérvase que en todos os xornais se produce un aumento da información en lingua galega, agás en La Región e en El Correo Gallego.
Cadro 5. EVOLUCIÓN DA DISTRIBUCIÓN DOS DISTINTOS BLOQUES DE CONTIDOS
NO TOTAL DO PUBLICADO EN GALEGO
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Verbo da opinión non hai comportamento homoxéneo. Hai cabeceiras, coma El Diario
de Pontevedra, El Correo Gallego, El Ideal Gallego e mais La Región, nas que se produce un
lixeiro aumento da porcentaxe de opinión en lingua galega; no Atlántico Diario, no Progreso
e mais no Faro de Vigo obsérvase, pola contra, un lixeiro descenso. En La Voz de Galicia o descenso é acusadísimo, pois pásase dun 47,20% do total de galego conformado polos textos de
opinión a un 12,01, o que supón unha caída do galego dun 35,19%.
O espazo ocupado polo bloque de publicidade na totalidade dos textos editados en galego descende en cinco cabeceiras, dun xeito salientábel en El Ideal Gallego (-34,68), Diario de
Pontevedra (-34,63) e El Progreso (-29,92). Menos remarcábel é o descenso de 12,34 puntos
no Faro de Vigo o do Atlántico Diario é insignificante (0,84 puntos). O peso específico da
publicidade en galego aumenta en La Voz de Galicia (12,13%), La Región (6,17%) e El Correo
Gallego (5,44%).
Do exame dos datos anteriores pódese concluír que o aumento da porcentaxe de uso do
galego se asenta no aumento da información feita neste idioma, que é o único dos bloques
que globalmente aumenta a súa presenza. Este comportamento obsérvase nidiamente no
Diario de Pontevedra, que sobe 7 puntos na porcentaxe xeral de uso do galego e 32 o peso da
información no total galego; e no Progreso, que sobe en 5,20 a porcentaxe de galego e en
31,89 a correspondente á información neste idioma. Pola banda contraria sitúase El Correo
Gallego que, con respecto ao 1990, presenta unha porcentaxe menor de uso do galego e tamén
descende a porcentaxe de información escrita neste idioma.
O xornal La Región supón unha excepción ao comportamento anteriormente descrito
pois aumenta a porcentaxe de escritos en galego, pero descende a porcentaxe de información
escrita nel. A xustificación do seu aumento débese, neste caso, nunha maior presenza de textos de opinión e de textos publicitarios redactados en galego.
1.2. A prensa non diaria
Algunhas cabeceiras da prensa non diaria manteñen unha aposta clara polo uso da lingua galega, tanto en medios dedicados ao conxunto de Galicia –con semanarios como A
Nosa Terra, revistas como Tempos– coma naqueles de ámbito comarcal ou local, entre os
que están cabeceiras como A Peneira, O Sil ano 2000, A Comarca do Morrazo, As Comarcas
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Carballiño-Ribeiro, Merca Vedra, Betanzos e a súa comarca, Alem parte, Arrós... De todos os
xeitos hai medios de ámbito comarcal e local –sobre todo os de máis recente creación– que
manteñen a estrutura idiomática da prensa xeralista: o idioma da redacción é o castelán
aínda que se admiten colaboracións en galego e mesmo se emprega este idioma para a
redacción das noticias. Este é o comportamento das publicacións mensuais creadas neste
ano 2003 polas empresas Radio Gestión Publicidad e Grupo Líder de Prensa: El
Confidencial de Entre Rías Noia-Muros, El Confidencial de Xallas A Barcala, El Confidencial
Costa da Morte, El Periódico de Bergantiños, El Periódico de Lalín e Comarca, El Periódico de
Las Mariñas. Así tamén a cabeceira El Entorno Metropolitano, que ten unha edición conxunta para Sada, Culleredo, Carral, Cambre e Oleiros e outras específicas para Ordes e
para Arteixo. Os medios locais máis antigos –Heraldo de Vivero (1912), La Comarca del Eo
(1921) e La Voz de Ortigueira (1916)– tamén se redactan en castelán, como ben deixa ver
algún topónimo que non se adecúa á legalidade vixente.
Nas revistas especializadas o uso do galego é significativo en casos como Caza galega,
pero neste ámbito a súa visibilidade é bastante menor ca no caso da prensa non diaria de
información xeral, de todos os xeitos hai algunhas, como Cavatina, Andaina, A Voz de
Lenda, escritas enteiramente en galego.
A revista Imagen & Comunicación presentou no seu número de setembro do 2003 unha
listaxe de publicacións non diarias de Galicia, Asturias e León. Aínda que esa listaxe non é
exhaustiva, pois existen moitas máis das que aquí se inclúen, examinar o seu comportamento con respecto á lingua de redacción pode ser revelador do que acontece neste ámbito. É así que, das 31 publicacións de ámbito galego que se citan, nove están escritas no idioma propio de Galicia, o que supón o 29%; as 22 restantes utilizan o castelán coa concesión
de espazos –de maior ou menor extensión– ao galego.
2. AS EMISIÓNS RADIOFÓNICAS
O complexo mundo da radiofonía faise máis complexo cando se trata de analizar o uso
que nel se fai dos idiomas cooficiais en Galicia. O necesario asentamento de quen isto subscribe nun lugar físico concreto –neste caso Santiago de Compostela– e a limitación das frecuencias de emisión das distintas empresas informativas imposibilitáronnos comprobar “de
oído” as súas opcións lingüísticas. Optamos pois por presentar, para os medios audiovisuais,
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os resultados dunha enquisa, que non foi respondida por todas as empresas ás que se lles
enviou, referida ao uso do idioma en setembro e outubro do 2003.
O medio radiofónico galego clasifícase, atendendo aos seus contidos (Pousa e Rebolo
2002: 69-71), en convencional ou xeralista –cando realiza unha programación heteroxénea
e dirixida a todo tipo de públicos– e en especializada –cunha programación que atende a uns
temas concretos e que se dirixe a un segmento concreto da poboación–. Neste segundo
grupo sitúanse as radiofórmulas musicais, que decidimos excluír da análise porque a complexidade do seu estudo ocuparían máis tempo e espazo do que se lles podía dedicar.
En función do distinto uso que fan do idioma galego agruparemos as emisoras de radio
convencional en tres grupos: emisoras de ámbito estatal, de ámbito galego e de ámbito local
ou comarcal.
2.1. Emisoras estatais
Estas emisoras transmiten en cadea a maior parte da súa programación, pero teñen desconexións para Galicia dunha duración moi variábel. De todas estas emisoras a única que
ten unha programación unitaria para todo o país na súa desconexión é Radio Nacional de
España; as restantes teñen unha programación diferente para cada delegación.
Nas cadeas estatais a maior parte da programación, realizada en Madrid ou Barcelona,
é vehiculizada en castelán. Nos programas producidos en Galicia o comportamento con respecto ao idioma non responde a criterios empresariais, senón á opción pola que se inclina
cada delegación.
Hai delegacións que conciben e emiten a súa produción propia basicamente en castelán, caso de COPE-Pontevedra, Radio Pontevedra-Cadena SER, ONDA CERO-Lugo, etc.
Con todo, non se descarta, en función do momento e do gusto, a presenza do galego. Así
nolo comunicaron, por exemplo, dende COPE-Pontevedra:
A programación propia concíbese en castelán na súa totalidade, agás momentos concretos
nos que se pode cambiar ao galego de forma espontánea ou condicionada polo idioma do interlocutor. Por exemplo: o avance informativo que se realiza ao comezo do magacine pode xurdir en galego se ao condutor lle prace falar en galego nese intre. Os cambios de rexistro son habituais. Tamén
se concibe en galego unha entrevista con algunha persoa da que se sabe previamente que se expre-
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sa neste idioma. Tamén se prima o uso do galego en datas como o Día das Letras do 17 de maio
ou o día de Galicia do 25 de xullo, a imaxe dos xornais escritos que presentan a súa portada nesta
lingua...

Nas emisoras con este comportamento é común que o/a condutora dun programa cambie ao galego cando o/a entrevistada se expresa nesa lingua.
Noutras delegacións concíbese en galego algunha das súas desconexións ou algún dos
programas que se emiten nelas. Nestas circunstancias está Radio Galicia-Cadena SER, que
realiza en galego casemente dous dos seus informativos locais, pero a produción maioritaria
é en castelán. No caso de ONDA CERO-Lalín usan distinta lingua segundo o tipo de programas emitidos: os informativos concíbense e o magazín en castelán, aínda que ante unha
entrevista con respostas en galego, tamén as preguntas se fan neste idioma.
Existen tamén delegacións de cadeas estatais que realizan en galego toda a súa programación propia, é o caso de COPE-O Carballiño, ONDA CERO-Verín, Radio Principal
Vilalba-Cadena SER, Radio Ribeiro-Cadena SER. En todos estes casos, as persoas que responderon o cuestionario quixeron deixar constancia de que, aínda que o/a entrevistada se
exprese en castelán, non se producía o cambio a este idioma do/a condutora, de non ser que
detecten dificultade de comprensión.
Radio Nacional de España-Radio Uno emite en galego os programas creados no centro
territorial de Galicia, que se emiten en dúas desconexións, de 7,45 a 8 e das 13,10 ás 14
horas pola semana. En Radio Nacional de España-Radio Cinco, aínda que existen desconexións locais e territoriais de 5 minutos cada media hora, só se emite en galego a programación territorial dos fins de semana, de media hora de duración.
2.2. Emisoras de ámbito galego
Das tres emisoras detectadas, unha, a Radio Galega, de titularidade pública, emite todo
en galego. As outras dúas teñen comportamentos diferentes. Radio LÍDER vehiculiza a súa
programación en castelán, aínda que neste ano 2003 un dos seus traballadores –Marcos
Magán– concibe o seu programa –un musical diario titulado “Dedicadísimo”– en galego.
Radio VOZ opta tamén polo castelán, reducindo o uso do galego para algunha das súas tertulias e para o seu programa cultural.
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2.3. Emisoras locais e municipais
Nas emisoras locais e municipais é onde o galego recibe unha maior atención. De todos
os xeitos non podemos afirmar que nestas emisoras o seu dominio sexa total, principalmente porque non toda a publicidade se realiza en galego –depende da indicación do anunciante– e tamén porque moitas delas optan por conectaren con outros medios para completar a súa programación ou a súa oferta informativa. En función das respostas que nos forneceron sobre os seus usos lingüísticos podemos facer unha clasificación das distintas emisoras locais e municipais en catro grupos:
• Emisoras que conciben toda a súa programación propia en galego e non conectan con ningún outro medio. Aquí inclúense, por exemplo, Radio Fene, Radio Foz e
Radio Arteixo.
• Emisoras que realizan toda a súa programación propia en galego e conectan
con outro medio que emite en galego. Así se comporta, por exemplo, Radio Maceda,
que programa 4 horas e despois conecta coa Radio Galega.
• Emisoras que vehiculan toda a súa programación propia en galego pero conectan con outro medio que emite nas dúas linguas. Así fai Radio Salnés, que produce dúas
horas e media e despois conecta con Radio Líder; ou a Radio Municipal de Lalín que,
despois de emitir cinco horas e media diarias de produción propia, conecta tamén con
Radio Líder.
• Emisoras con toda a súa programación propia en galego pero que conectan
con outro medio que emite en castelán. Nestas circunstancias están Radio Cerceda, que
produce 10 horas, e despois conecta con Radio EFE Radio; e Radio Estrada, que conecta con Radio Nacional de España nos boletíns horarios e nos informativos nacionais,
emitidos en castelán. Tamén transmiten o Panorama de Galicia de RNE, emitido en
galego.
Un caso especial entre as emisoras locais é o de Radio Betanzos, que reparte as súas tres
horas de programación propia entre o galego –idioma no que se realiza o informativo de 14
a 14,30– e o castelán –os restantes espazos–. Cando rematan coa produción propia conectan coa Radio Galega, con emisión exclusiva en galego.
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Radio Obradoiro, emisora privada de ámbito comarcal, emite en galego o magazín das
mañás, de cinco horas e media de duración e un programa de música folk, de tres horas
semanais. Os informativos e o resto dos programas emítense e concíbense en castelán.
3. AS EMISIÓNS TELEVISIVAS
Analizando só a televisión terrestre convencional, que é a única accesíbel para o conxunto da poboación galega, obtemos tres grupos en función do lugar en que se sitúa o seu
centro emisor principal, fornecedor de contidos e, asemade, condicionador da súa lingua de
expresión.
3.1. Televisións de ámbito estatal
Aínda tendo desconexións para Galicia, a maioría emite todo en castelán, mesmo aquelas que parten dunha concepción local da información. Un caso especial constitúeo TVE en
Galicia, que na súa primeira canle emite en galego un informativo de media hora de 14 a
14,30 h, e na segunda, outro de 20 a 20,30 h11.
3.2. Televisións de ámbito galego
A única televisión de ámbito galego –TVG– realiza todas as súas emisións en galego.
3.3. Televisións de ámbito local
As catro televisións locais que contestaron as nosas enquisas teñen un comportamento
similar: utilización do galego na súa programación propia e conexións con medios castelanófilos para completala.
• Televisión de Cerceda. Ten unha programación propia de dúas horas en galego e despois conectan con TeleMadrid, que emite en castelán.
• Televinte de Chantada Comunicación. Programa tres horas en galego e despois
conecta con Cadena Local TV, que emite en castelán.
11. Circunstancialmente a duración da desconexión pode ser maior, como acontece neste mes de novembro do 2003, no que se
emite de 19 a 19,30 unha serie, en galego, sobre a transición en Galicia.
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• Telemiño. Combina na súa programación, de tres a cinco horas de duración, o
galego e o castelán. Despois conecta con medios variados (MTV España, UNE e
Telemundo Internacional), todos castelanófilos.
• Telesalnés. Para cubrir as 24 horas de emisión esta empresa realiza sete horas
diarias de programación; no resto do tempo emite programas comprados a produtoras
especializadas en fornecer contidos para as televisións locais e concecta con TVL. A produción propia faise toda en galego; o castelán é a única lingua de uso na programación
allea.
4. INTERNET
Para describir a situación da lingua galega na Internet, en concreto no sector deste medio
coñecido como web (World Wide Web), seguimos o traballo de X. Gómez Ginovart (2003),
quen estuda a distribución por linguas dos 729 millóns de páxinas recollidas polo servidor
Alltheweb o 26 de marzo do ano 200212. Segundo os datos fornecidos por Gómez Guinovart
(2003:75-76), das 45 linguas identificadas, as que teñen un maior número de páxinas son o
inglés, que ten o 60% do total das páxinas; o alemán, co 7%; o xaponés, co 6%; o chinés,
co 3,6%; o francés, co 3,3%; o coreano, co 2,7%; o ruso, co 2,6%; o castelán, co 2,2%; e o
italiano, co 2%. O galego, con 98.998 páxinas, sitúase no posto trixésimo sétimo co 0,014%
do total das páxinas. Por detrás del están o éuscaro, o afrikaáns, o vietnamita, o bielorruso,
o galés, o feroés, o albanés e mais o frisón. O catalán está no posto vixésimo terceiro co
0,094%.
Se agora se considera a proporción entre a cantidade de páxinas web nun idioma e a cantidade de falantes desa lingua obtense que os idiomas que teñen máis páxinas web por falantes son o islandés (1,764 páxinas por habitante), o inglés (1,298 páxinas por habitante), o
dinamarqués (0,944 p/h), o feroés (0,795 p/h), o estoniano (0,795 p/h), o sueco (0,729
p/h), o noruegués (0,728 p/h), o neerlandés (0,559 p/h), o alemán (0,513 p/h) e mais o
finés (0,503 p/h). Nesta clasificación o galego mantense no mesmo trixésimo sétimo posto,
cunha relación de 0,025 páxinas por habitante. Por detrás nosa sitúanse agora o romanés, o
12. O propio autor citado (Gómez 2003:74) relativiza o valor das cifras fornecidas debido a que o crecemento de páxinas web é de
7 millóns ao día e a que existe unha web invisíbel non indexada polos buscadores que pode ser incluso maior ca a recollida por eles.
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ucraíno, o afrikaáns, o malaio, o albanés, o bielorruso, o árabe e mais o vietnamita. As
outras dúas linguas minorizadas do estado español están situadas no posto décimo noveno
o éuscaro cunha relación de 0,138 p/h e no vixésimo terceiro posto o catalán cunha relación de 0,104 p/h. O portugués está no posto vixésimo sétimo (0,071 p/h) e o castelán está
no posto vixésimo noveno (0,048 p/h).
Verbo do comportamento que as empresas radicadas Galicia teñen coas linguas, Romero
e Vaquero (2003: 97-98) fornecen datos do ano 2000, segundo os cales non hai na internet ningunha empresa que presente a súa web só en galego. Esta lingua aparece a carón do
castelán no 4% das web das empresas, a carón do castelán e do inglés no 7% e á beira do
castelán, do inglés e doutras linguas no 3% das webs. A porcentaxe restante queda para o
castelán (57%), para o inglés (2%) e para as que permiten optar polo castelán ou inglés
(23%) e, mesmo, por outra lingua a maiores destas dúas (4%). De todos os xeitos estes usos
lingüísticos refírense só ao 0,84% das empresas galegas, porcentaxe que corresponde ás 728
que teñen páxinas web.
No caso dos 45 concellos que teñen páxina web (o que supón o 14,28% dos existentes),
o 11% utiliza só o galego na súa web, o 27% o castelán, o 16% permite optar entre o galego e o castelán, e o 46% dá a escoller entre o galego, o castelán e o inglés.
Despois de analizar a Guía de medios. Galicia 2003 (Colexio Profesional de Xornalistas
de Galicia, 2003) dentro do apartado “Xornais dixitais” e o portal Vieiros dentro da sección
“Medios” do buscador, observamos que neles aparecen recollidos dous tipos de xornais e
revistas, os que só teñen existencia na rede e aqueles que son unha versión electrónica da
edición en papel.
As edicións dixitais dos medios publicados en papel poden ser de dous tipos; as que presentan os mesmos contidos nas dúas versións, situación en que se achan as publicacións
electrónicas dos xornais diarios de información xeral; e as páxinas de publicacións que só
introducen na rede a portada do novo número e mais un sumario cos temas tratados13. A
ningún destes medios lles prestaremos nesta apartado máis atención porque, polo que puidemos constatar, o uso do galego non sofre variación con respecto á súa versión en papel,
que xa se analizou máis arriba.
13. Así acontece coa páxina de Caza galega, de Tempos Novos, de O Sil do 2000, etc.
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Polo que respecta aos xornais dixitais propiamente ditos fixemos unha cala nos seus contidos os días 7 e 11 de novembro do ano 2003. Cos datos obtidos nela e atendendo ao uso
do galego podemos facer catro grupos con estes medios:
• Medios que ofrecen opción de lingua. Nese grupo sitúase a Crtvg.es, que ten o
galego como lingua de entrada14 e dá outros nove idiomas para elixir. Setefogas, revista
sobre a vila de Rianxo, presenta na portada as opcións castelán e galego mais esta última non está operativa.
• Medios que se publican integramente en castelán como Canalcoruna.com,
Laganzúa.net, Riadevigo.net, Vigoempresa.com, Vigovirtual.com, Empuje.net,
Galiciadiario.com15, etc.
• Medios escritos basicamente en castelán que inclúen algúns contidos en galego. É o caso de Arestora.com, Axencia.com, Galiciadigital.com, Todovigo.com,
Vigonet.com, Xornal.com. En todos estes medios, igual que acontecía cos da prensa en
papel, o galego está minorizado na medida en que queda restrinxido fundamentalmente a noticias de ámbito cultural ou aos artigos de opinión16 e pode haber días en que non
se inclúa ningunha información nesta lingua.
• Medios escritos en galego. Reúnen esta características Canalciencia.com,
Códigocero.com, Contrasurco.com, Culturagalega.org, Duvi.com, Finisterrae.com,
Galiciainformacion.com17, Galiciaviva.org, Igadi.org, Lantania.com, Novafantasia.com,
Xornal.usc.es18, Xornal.vigo.org, Xornalistas.com19, Vieiros.com, etc. En xeral estes medios
caracterízanse por seren produtos dunha institución (Xornal.vigo do concello de Vigo,
Xornal.usc da Universidade de Santiago, Culturagalega do Consello da Cultura Galega,
14. Esa web presenta un servizo de actualización de noticias que aparece só en castelán.
15. É de salientar que ao final desta páxina, enteiramente en castelán, aparece o anagrama da Xunta de Galicia.
16. Neste sentido é emblemático o caso de xornal.com, que emprega o castelán para as noticias. Na opinión o galego é a lingua
maioritaria, aínda que aquí tamén se emprega o castelán.
17. Inclúe algunha información en castelán.
18. Na revista de prensa deste xornal respéctase a lingua de edición dos medios dos que se extractan as noticias; na sección de anuncios, chamada “taboleiro”, tamén se respecta a lingua en que son enviados.
19. Pode acoller algunha noticia redactada en castelán.
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Duvi da Universidade de Vigo, Xornalistas.com mantida polo Colexio Profesional de
Xornalistas de Galicia) e por seren revistas especializadas (Canalciencia é unha revista
dedicada á difusión científica, Códigocero á difusión das novas tecnoloxías, Contrasurco
á música, Igadi á información internacional, Novafantasia á literatura fantástica e ao
terror, Galiciaviva á opinión e ao debate, etc. Os únicos medios que pretenden abranguer a información global son Galiciainformación.com e Vieiros.com.
5. CONCLUSIÓNS
Unha persoa que chegue a Galicia e pretenda coñecer a súa realidade lingüística a través
do que mostran os medios de comunicación chegará, doadamente, á conclusión de que aquí
o idioma de expresión maioritario é o castelán; a presenza do galego na sociedade revelaríaselle como residual. Esta impresión contrastaría vivamente cos datos que lle proporcionaría
o Mapa Sociolingüístico de Galicia, segundo o cal (Fernández, M. A. / Rodríguez, M. A.
1995:94) o 10,6% da poboación só fala castelán, o 20,8% usa máis o castelán, o 29,9%
emprega máis o galego e o 38,7% só se expresa en galego.
Neste punto, tendo en conta que os medios de comunicación deberían ser o espello que
reflicta a realidade e no que se recoñeza a sociedade, cumpriría preguntarse cales son as
razóns polas que o galego, idioma maioritario en Galicia, non ten esa mesma posición como
lingua da información. Ao seren inquiridos sobre quen elixe o idioma de redacción das
informacións, os propios profesionais responden (Túñez, 1996:104-105) que no 69% dos
casos este vén inducido polo medio, no 6,3% polos superiores e no 22% é unha escolla persoal. Nestas porcentaxes están as dúas claves que permiten explicar por que o galego non ten
maior presenza nos medios: as empresas non o potencian e os xornalistas non se involucran
na súa normalización.
As empresas mediáticas argumentan que non empregan máis o galego porque dispoñen
de enquisas internas –nunca difundidas– que indican que os seus receptores non admitirían
un maior uso do galego. Os datos fornecidos por Goyanes et alia (1996:135) deixan claro
que non son as opinións dos receptores as que inducen este comportamento pois, entre as
persoas que len a prensa, “o 70% dos entrevistados cren que as informacións que se publican en galego nos xornais son poucas ou moi poucas”. De por parte, “O 79,9% afirma que o
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galego é especialmente indicado para algunha (42,2%) ou todas as seccións dos xornais”, o
71,2% declara non ter ningún problema para ler as informacións publicadas en galego
(Goyanes et alia, 1996: 124) e “oitenta de cada cen lectores de prensa diaria aseguran que
len as novas que se publican en galego nos xornais” (Goyanes et alia, 1996:132).
Ao outro grande argumento empregado polas empresas para manteren o galego como
idioma minorizado –os receptores non o demandan– responden as distintas campañas realizadas por organizacións como a Mesa pola normalización lingüística e as propias cartas dos
particulares enviadas aos xornais e que, periodicamente, estes publican.
Dende a nosa óptica, o único argumento que os medios poden presentar para non
aumentar o uso do galego para verbalizar os seus contidos é a falta de interese por ese idioma. Mesmo hai datos, como a presión sobre un comentarista de política internacional para
que pasase a escribir os seus artigos en castelán, ou a condición de escribir en castelán imposta a determinadas persoas que se ofrecen como opinadoras, que demostrarían que o principal interese das empresas é evitar unha maior visibilidade do idioma.
Tampouco o dominio que os profesionais teñen do idioma pode servir de escusa para
xustificar a minorización do galego nos medios pois, aínda que entre o colectivo (Túñez
2000:68) o número de castelanfalantes (50,39%) é superior á media galega, a súa capacitación para expresarse na lingua de Rosalía está demostrada na medida en que (Túñez,
2000:76) o 87,3% entende, fala, le e escribe en galego. A comodidade que dá o costume é
a única xustificación do seu comportamento que, en moitos casos, pasa por traducir entrevistas en que o entrevistado fai unha gabanza do galego, en castelán!
Visto o anterior, pódese concluír que o aumento de medios en galego e do galego nos
medios pasa conseguir un compromiso co idioma das dúas partes implicadas na transmisión
da información. Dado que a argumentación ética non conseguiu, polo momento, os efectos
desexados, a única alternativa é a presión social e política.
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2.11. A SITUACIÓN DO PROTOCOLO E AS RELACIÓNS PÚBLICAS EN
GALICIA
Fernando Ramos
Universidade de Vigo

0. INTRODUCIÓN
O exame da situación do Protocolo e as Relacións Públicas en Galicia esixe previamente delimitar ambos os conceptos e situalos no seu marco respectivo de actuación. O primeiro, no terreo das institucións públicas; o segundo, no da empresa e a chamada cultura
corporativa. Mesmo que hoxe en día se empregue a expresión “Protocolo” para se referir e
sinalar distintas actividades relacionadas co cerimonial e o modo de desenvolver todo tipo
de actos, en sentido estrito, temos que entender que Protocolo é o conxunto de normas que
estabelecen a orde de precedencias e o tratamento que lles corresponde ás institucións públicas oficiais e ás persoas ou personalidades que as encarnan. O Protocolo sinala, polo tanto,
unha orde xerárquica ou de precedencia en determinados actos e cerimonias. Porén, cando
falamos de Protocolo estamos a nos referir aos actos oficiais. Noutro caso, nos actos privados e de empresa, falaremos de cortesía, hospitalidade, agasallo ou boa educación, mesmo
que se adoite incluír na consideración de Protocolo todo xeito de desenvolver unha actividade humana conforme a certo cerimonial e etiqueta1.
1. Convén advertir que, aínda que o protocolo oficial, como norma de obrigada aplicación para a determinación das precedencias
e o tratamento das autoridades nos actos organizados por unha institución pública, tamén nos actos organizados por empresas e
institucións privadas, as normas oficiais seguen a ser o referente de aplicación por analoxía. Isto é, no eido privado e empresarial,
o que determina o protocolo é o propio anfitrión, mais é evidente que cando nos actos non oficiais, de carácter público, comparecen autoridades públicas, débese observar na súa colocación e tratamento a mesma cortesía que se lles debe en calquera circunstancia e lugar, como recoñecemento da dignidade que representan. Os expertos en Protocolo saben que a regra que se debe aplicar é o modo máis sinxelo de se evitar problemas. Doutra banda, nos actos das corporacións e das empresas aplícanse as regras da
cortesía social e do bo anfitrión. Claro que, neste caso, convén ter en conta que xunto coas autoridades hai que saber colocar axeitadamente aos representantes da chamada sociedade civil; é dicir, as institución que, sendo representativas, non figuran contempladas no protocolo oficial (Cámaras de Comercio, organizacións patronais e sindicais, asociacións e persoeiros do mundo da cultura, ONG, etc.).
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O Protocolo estabelece, polo tanto, a orde de precedencia de persoas e institucións; o
cerimonial marca as secuencias e os tempos, o modo de se desenvolver unha actividade
humana conforme certas regras e ritos. A etiqueta estabelece finalmente os estilos de comportamento persoal, o modo de falar, de vestir e mesmo de xantar.
O concepto de Relacións Públicas, desde o punto de vista tanto científico e profesional,
atópase en revisión, sendo conveniente substituílo polo de Xestión da Comunicación,
Dirección de Comunicación, Comunicación Corporativa ou Empresarial. Certamente, o
abuso daquela expresión referida a distintas actividades desenvolvidas en certos contextos
sociais e o seu uso frívolo esixen maior precisión para afastarse nidiamente do uso indebido
do repetido concepto. Usaremos indistintamente aqueles termos e o propio de Relacións
Públicas, coas advertencias anteditas.
Ben entendido que, sempre con carácter xeral, consideramos que as Relacións Públicas
son unha función directiva ou propia da xestión dunha corporación ou dunha institución
que, logo de indentificar os obxectivos dunha organización diante da opinión pública en
xeral, ou de públicos concretos, estabelece unha estratexia e planifica e desenvolve un programa de acción para conseguilos, pola vía da aceptación ou da comprensión. Grosso modo,
convén distinguir o concepto de Relacións Públicas, con carácter xeral, é dicir, cando a
organización controla a información que difunde, da publicity, isto é, a información que,
inicialmente, procedente da mesma fonte, esta xa non controla o uso que se fai dela. En
todo caso, non é unha información retribuída. Método por excelencia de colocar mensaxes
controladas nos medios é a publicidade. Agora ben, o uso que desta ferramenta de comunicación fan as relacións públicas é diferente do que fai a mercadotecnia. O seu obxectivo
é vender un produto; o das RR.PP., acadar e manter unha boa reputación para a empresa
ou a institución á que representa.
1. MARCO XERAL DA SITUACIÓN EN GALICIA
Sinalados os conceptos de Protocolo e Xestión da Comunicación (no eido institucional
ou empresarial-corporativo), podemos estabelecer con carácter xeral esta serie de principios
xerais, que logo desenvolveremos.
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A) Protocolo
1. Galicia é unha das poucas comunidades autónomas que carece dunha norma
ou regra de Protocolo Oficial propia no que atinxe á orde de precedencia das súas autoridades, mesmo que posúa outras normas específicas referidas ao seu himno, escudo e
bandeira oficiais; recoñecementos, medallas, recompensas, agasallos e honores. Neste
sentido, ademais da Medalla de Galicia e da Medalla Castelao, a nosa comunidade dispón, con carácter xeral, dunha Medalla ao Mérito da Policía Local e Medalla, Placa e
Diploma de Protección Civil.
2. A Xunta de Galicia, pese a asignarlle a esta actividade o rango de Dirección
Xeral, acomódase por analoxía á aplicación das normas estatais de referencia, ademais
dos costumes e tradicións. En cada caso, e conforme a experiencia, a organización dos
actos remítese a pautas estabelecidas polo uso, mais non lexisladas en normas positivas.
3. No ámbito local, a situación é así mesmo complexa, xa que non está xeneralizada a existencia de normas, regulamentos ou ordenanzas de protocolo. Tamén neste
caso, algúns Concellos, xeralmente das grandes vilas, posúen normas de protocolo propias, cerimonial público, honores e distincións. De todos os xeitos, a grandes vilas e as
deputacións contan con servizos específicos e especializados en protocolo. Neste caso,
os concellos da Coruña e Santiago amosan especial sensibilidade por esta cuestión, no
que atende á presenza pública da corporación municipal. Galicia celebra ademais, na
infraoitava de Corpus, dende 1672, e coa única interrupción dos anos 1931-1936, a
Ofrenda Tradicional do Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, que ten lugar na
catedral de Lugo. No acto interveñen os alcaldes das sete cidades do antigo reino (A
Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Mondoñedo, Tui e Betanzos) e os bispos das dioceses de Galicia e, ás veces, o de Astorga. A cidade de Lugo e o seu concello son os anfitrións. É, xunto coa ofrenda nacional ao apóstolo, unha das máis antigas cerimonias
públicas vixentes en España.
4. Outras institucións oficiais (Parlamento, Tribunal Superior de Xustiza,
Defensor do Pobo, Consello da Cultura Galega, entre outros) amosan diversos graos de
sensibilidade e atención a este asunto, mesmo nalgún caso, como o Tribunal Superior
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de Xustiza de Galicia, é especialmente adiantado neste tema, ao incorporar unha licenciada en Publicidade e Relacións Públicas á responsabilidade de levar a comunicación e
o protocolo da institución. En xeral, as diversas institucións dispoñen de especialistas
que atenden as cuestións de protocolo nos actos que organizan.
5. Polo que se refire á Universidade, cada unha das tres de Galicia presenta unha
situación diferente. Ningunha delas posúe un regulamento específico de protocolo,
mesmo que se siga como referencia o chamado protocolo tradicional ou complutense,
con diversas modificacións específicas en cada caso, sendo notábeis algunhas diferenzas
en actos tan comúns como o cerimonial de investidura de doutores honoris causa. De
todos os xeitos, as universidades guíanse por certas normas consuetudinarias ou prontuarios prácticos e mais a tradición.
B) Xestión da Comunicación
1. As institucións públicas galegas, dende as consellarías aos concellos ou os
organismos autónomos, dispoñen en xeral de servizos de prensa, comunicación e relacións externas, ás veces non de todo especializados e non sempre atendidos por persoas
coa axeitada formación para o labor que se supón que deben desenvolver. Este feito
repercute na eficacia das mensaxes enviadas á sociedade e a sospeita de que, con excesiva frecuencia, nestas mensaxes prevalezan elementos propagandísticos sobre os propiamente informativos.
2. No caso das empresas, convén distinguir seis grandes categorías:
• Empresas nacionais ou internacionais estabelecidas en Galicia que dispoñen dunha Dirección de Comunicación profesionalizada que atende a comunicación externa e interna, e mesmo publica revistas de empresa, como é o Grupo
PSA (Citroën Hispania). Neste caso, a dirección de comunicación de produto
ou fábrica atópase en Galicia, mesmo que a dirección de Comunicación de cada
marca se sitúa en Madrid.
• Empresas nacionais que dispoñen dunha dirección de comunicación específica para Galicia, ademais dos servizos centrais de comunicación da entidade

152

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 153

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

que estabelece o marco xeral de desenvolvemento da cultura corporativa e da
política de comunicación. Tal é o caso de FENOSA ou RENFE, e mesmo, en
certos períodos, ENCE.
• Empresas galegas con gabinete propios de comunicación e relacións públicas, ás veces compartidas con outras responsabilidades dentro do esquema xeral
da entidade, do que son exemplo as caixas de aforros e algúns bancos. Estes gabinetes ou secretarías ocúpanse asemade da organización de actos, protocolo e cerimonial.
• Empresas galegas que inclúen a súa política de comunicación corporativa
no departamento Mercadotecnia e Publicidade, mesmo que canalicen as súas
relacións cos medios de comunicación a través de consultores e asesores externos, tanto regularmente como en determinados eventos, tal como ocorre cos
estaleiros, a industria conserveira, grandes empresas de transformación do peixe,
cooperativas agroalimentarias, entre outros.
• Empresas que carecen de planificación ningunha de comunicación externa,
e todo o máis utilizan exclusivamente a publicidade dentro da súa política de
mercadotecnia.
• En xeral, existe certa correspondencia entre a existencia dunha política de
comunicación externa e interna. Se non se concibe a primeira, a segunda é escasa ou marcadamente feble.
• Débese facer unha mención especial ás empresas do sector da confección e
a moda, onde se advirte un fenómeno contraditorio:
a) Empresas concibidas como un fenómeno de comunicación, desenvolvido ao redor do achado dunha marca e un lema de enorme impacto. A
empresa é en boa medida a súa imaxe. Adolfo Domínguez2.

2. Curiosamente, o lema ou slogan La arruga es bella, que tan famosa se fixo nos anos oitenta, non era nin tan sequera orixinal.
Estaba copiada literalmente de Italia.
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b) Empresas proxectadas individualmente dentro do fenómeno conxunto que supuxo a marca xenérica “Moda Galega”3.
c) Empresas que baseaban a súa política de mercadotecnia comunicacional nunha intelixente utilización das marcas creadas, ao tempo que restrinxían ao mínimo as manifestacións de calquera xeito de comunicación desde a
propia empresa, da propia empresa ou dos seus persoeiros, como foi o caso
do grupo Zara.
d) Empresas esforzadas en crear a súa propia imaxe con independencia do
resto do fenómeno da “Moda Galega”.
C) Cultura Corporativa
As empresas galegas non se distinguen particularmente das do resto de España
no que se refire á penetración da cultura corporativa. Foron as grandes corporacións
nacionais as que introduciron esta cultura entre nós, fundamentalmente ao principiar
os anos oitenta do pasado século. As caixas de aforros e as grandes entidades do sector
agroalimentario foron as máis madrugadoras empresas galegas que se dotaron de
manuais de identidade corporativa, libros de estilo, ao tempo que estabeleceron programas de aproveitamento integrado dos seus recursos dedicados á publicidade, xunto
cunha política de patrocinio, mecenado e comunicación externa e interna. O Grupo
PSA é, sen dúbida, o exemplo máis notábel, aínda que se debe ter en conta que se trata
dunha empresa multinacional e que a súa política de comunicación global se deseña en
Francia, mesmo que logo, produto e marca fagan, afastadamente, a súa propia política
3. O fenómeno da “Moda Galega”, creado polo publicista Lois Carballo, creou a súa propia lenda, do que foron expoñentes os
desfiles chamados Luada, ou a Noita da Moda Galega, que tiveron lugar esencialmente en Vigo. Carballo escribiu a biografía,
moitas veces imaxinativamente retocada ou recreada, dos que chegarían a ser famosos deseñadores. A ficción superou á realidade de xeito que moitos daqueles asumiron publicamente como propia a vida que Carballo lles fabricara e que non sempre se axustaba á verdade. Nalgún caso a metamorfose foi prodixiosa: A estancia xuvenil dunha persoa que estivera en París, ocupada no
dignísimo emprego de axudante de cociña, converteuse nunha viaxe de estudos para estudar a moda preto dos grandes deseñadores do momento. A Xunta de Galicia patrocinou xenerosamente, e non sempre co axeitado control, a dispensa de diñeiro público, mesmo que realmente a “Moda Galega” chegou a ser un fenómeno cultural e comercial exportado ao resto de España e Europa
e que logo seguiu os seus propios vieiros, esquecendo, as máis das veces, a súa orixe e o propio papel de Lois Carballo no seu lanzamento.
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de comunicación no caso da fábrica (Vigo e Vilaverde, en Madrid) ou cada unha das
marcas, Citroën e Peugeot4.
Nos tempos máis recentes, ás veces grazas ao pulo e ás axudas estabelecidas pola
propia administración galega, puxéronse en marcha programas subvencionados para
dotar as empresas da nosa comunidade dos elementos esenciais de cultura corporativa
propia (imaxe corporativa, manuais de identidade, logotipos e aplicacións, cultura propia), mesmo que teñan fracaso –e se perderan fondos europeos destinados para tal fin–
para levar a cabo iniciativas de recuperación de rótulos, sinalización e personalidade histórica do comercio local en diversas cidades de Galicia, como lamentabelmente ocorreu
en Lugo.
2. A NECESIDADE DUN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA GALICIA
Desde o punto de vista oficial, a norma xenérica que regulamente o protocolo oficial en
España é o Real decreto 2099/83, do 4 de agosto, que estabelece o ordenamento xeral de
precedencias do Estado. Mesmo que se poida pensar outra cousa, non existe protocolo de
corte. O único protocolo oficial é o antedito, mesmo que a Casa Real aplique determinadas
tradicións, usos e costumes, e que estean regulamentados os honores, distincións e tratamentos de El-Rei e da Familia Real (Real decreto 1368/1987, do 6 de agosto).
Galicia, como comunidade autónoma de seu, ten competencias plenas para estabelecer a
súa propia norma de protocolo e cerimonial, mesmo que ata hoxe non o fixera. Polo contrario, Cataluña (1981), Andalucía (1982), Navarra (1986), Murcia (1992), Canarias
(1997), Valencia (1999), Illas Baleares (1999) e A Rioxa (2001) dotáronse, no caso de
Cataluña e Andalucía antes incluso que o propio Estado, do seu regulamento de protocolo.
A ordenación do protocolo e cerimonial dos actos oficiais, entendidos como o conxunto de fórmulas que exteriorizan a vida de relación das institucións públicas, constitúe o que
se deu en chamar a galantería das institucións, conformando un auténtico código ou formulario das convencións públicas (Otero Alvarado, 2003: 145).
4. O Grupo PSA desenvolve programas de comunicación interna a todos os niveis, ten un programa de recepción de novos traballadores e mesmo de promoción da imaxe da empresa. Recentemente salientou a súa vocación ecoloxista ao publicar un libro catálogo das especies vexetais (árbores e plantas) conservadas dentro do recinto da fábrica en Vigo.
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Raposo Arceo (2003: 149) entende, pola súa banda, que Galicia debería estabelecer, no
mesmo corpo de doutrina, a norma xeral que regulamentase o réxime de protocolo, cerimonial e de tratamento das súas autoridades, delimitando con claridade as diferenzas entre
os actos organizados pola Comunidade Autónoma e outras autoridades, mesmo locais.
Habería de contemplar a interacción entre a norma estatal e a autonómica e abordar unha
cuestión delicada como a colocación do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, os ex-presidentes da Xunta e mesmo o arcebispo de Santiago e os representantes
doutras confesións relixiosas presentes na comunidade.
O artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia recoñécelle á nosa comunidade plenas competencias de autoorganización dentro do seu territorio, o que lle permite estabelecer os principios xerais cerimoniais e de protocolo, a orde de precedencia das súas autoridades, a organización dos seus actos específicos e o tratamento das súas autoridades, aínda
que, en todo caso, este ordenamento específico non pode contrariar o estabelecido polo
Real decreto de presenzas do Estado, no caso da presenza de autoridades nacionais nos eventos organizados pola Xunta de Galicia.
Os días 14 e 15 de novembro de 2002 desenvolveuse na Facultade de Ciencias Sociais
e da Comunicación da Universidade de Vigo, organizado por este centro e polo Consello
da Cultura Galega, o I Encontro de cerimonial e protocolo de Galicia. Nesta reunión interviñeron expertos de toda España e de Galicia nas materias tratadas, incluída a directora xeral
de Protocolo da Xunta, Esther Regueiro5.
Nesta ocasión, o profesor Xoán Raposo, da Universidade da Coruña, presentou unha
proposta de regulamento de protocolo de Galicia, dividido en cinco títulos, vinte e catro
artigos e catro disposicións adicionais. O contido contempla dende a articulación do
Departamento de Protocolo e Relacións Públicas de Galicia, á ordenación dos actos organizados pola Comunidade Galega, a precedencia de autoridades e representacións, o protoco5. Tamén se salientou que, no exercicio destas competencias, a Comunidade ten plena capacidade para desenvolver un ordenamento de protocolo conforme aos seus intereses e particularidades, e para darlle axeitada resposta aos seus usos sociais, costumes e
tradicións, e mesmo a relevancia de determinadas entidades e institucións, hoxe non contempladas no protocolo oficial do resto
do Estado. Recomendouse que o Regulamento sexa estabelecido en forma de lei do Parlamento na que participasen os diversos
grupos políticos que representan á sociedade galega no seu conxunto.
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lo local –con especial referencia ao caso da cidade de Santiago–, os tratamentos, a aplicación
das normas e o respecto aos costumes e tradicións.
Entre as conclusións que se tiraron no encontro destaca a de sinalar que Galicia, pola súa
especificidade e a singularidade das súas institucións, precisa un protocolo propio que se debe
desenvolver segundo o pleno exercicio das competencias que, neste eido, lle corresponden.
Tamén se indicou que as figuras e categorías contempladas no Estatuto, que ademais teñen
carácter representativo e electivo, deben ser salientadas, precisamente estas últimas, na orde
de precedencias, particularmente o Valedor do Pobo, o presidente do Consello da Cultura
Galega, o presidente do Consello de Contas e o presidente do Consello Consultivo. Convén
insistir no rango que lles corresponde especialmente a aquelas que, ademais de ter carácter
estatutario, no aspecto que son creadas polo propio Estatuto, engaden a este feito o de seren
elixidas, xa que a elección ten prevalencia en protocolo sobre a designación.
Enténdese que o ordenamento protocolario de Galicia debe incluír non soamente os
actos do goberno e as institución autonómicas, senón a Administración local. Tamén debe
ter en conta o axeitado tratamento, conforme a tradición, e pese a aconfesionalidade do
Estado, da institución relixiosa maioritaria na comunidade.
Unha cuestión de enorme importancia alí tratada é que a substitución e a representación
do presidente da Xunta deben regularse de modo preciso e conveniente. O xefe de protocolo de Galicia e a estrutura do seu departamento deben ser potenciadas e dotadas de capacidades para exercer a súa misión, recoñecéndolle capacidade para dar resposta aos casos non
previstos no regulamento ordinario, no que se refire á presenza de institucións e representacións non contempladas no ordenamento oficial, mais que representan a importantes sectores da sociedade galega.
Galicia debe coidar o uso e o tratamento gráfico dos seus símbolos propios e espallar o
seu coñecemento por toda a cidadanía. Asemade, todos os concellos de Galicia deben ser
dotados dos correspondentes escudos conforme ás leis da heráldica e mais a tradición.
3. CULTURA CORPORATIVA E RELACIÓNS PÚBLICAS
A cultura da comunicación, entendendo como tal que a institución de que se trate
asuma que a comunicación é unha ferramenta máis de xestión na empresa moderna, alcan-
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za hoxe en día en Galicia un irregular desenvolvemento. Son poucas aínda as empresas ou
corporacións que contemplen a xestión da comunicación desde unha perspectiva global que
esixa un plan anual de comunicación, unha estratexia, a asignación duns recursos delimitados en partidas especificamente destinadas a cada fin.
As Relacións Publicas, conforme a denominación tradicional, salvadas as advertencias
anteditas, serven a unha variedade de institucións na sociedade, certamente, desde as corporacións e empresas, ás axencias gobernamentais, e para acadar os seus obxectivos diante
dos públicos respectivos, segundo Cutlip e Center (2001: 35), teñen que ser capaces de se
adiantar e interpretar os sentimentos do público, aconsellar a todos os niveis de dirección;
investigar o xeito de lograr o entendemento da opinión pública tocante ás metas da corporación e planificar as accións para acadar a adhesión dos públicos obxectivos.
Ambos os dous autores sosteñen, precisamente, que as relacións públicas posúen como
característica esencial o carácter de esforzo planificado para influír na opinión pública a través dunha boa reputación e unha actuación responsábel.
Grunig e Hunt (2000: 163), nun dos máis clásicos tratados sobre a materia, salientan os
perfís dos profesionais modernos das relacións públicas, conforme os estudos desenvolvidos
polas universidades de Wisconsin e San Diego State, dos Estados Unidos, remontando os
vellos estereotipos da función que lles era atribuída a aqueles, para estabelecer que nos nosos
días quen se dedique a esta actividade debe ser un verdadeiro técnico en comunicación que
posúa todas as capacidades propias dun comunicador polivalente que, ou ben poida realizar
o traballo de campo das relacións públicas, ou exercer como director de comunicación, dedicarse a planificar e dirixir as actividades e programas da institución neste ámbito. No primeiro caso, o seu labor, bidireccional, atende esencialmente ás relacións cos medios no
tocante a divulgar o que a empresa ou a institución está facendo. No segundo, é un xestor
máis da empresa.
4. A COMUNICACIÓN NAS EMPRESAS DE GALICIA
A cultura das empresas galegas, en relación co tema que nos ocupa e a casuística coa que
nos atopamos, abrangue todas as situacións posíbeis. Unha importante conserveira de Vigo,
cun amplo mercado no exterior, destina anualmente unha elevada partida anual ao con-

158

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 159

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

cepto de publicidade, e, curiosamente, non concibe empregar un euro en comunicación
corporativa propiamente dita, do mesmo xeito que se gaba de non traballar cos bancos e
autofinanciarse. Se isto último pode ser proba da súa solvencia e boa xestión, resulta sorprendente o primeiro. É un exemplo ilustrativo que nos axuda a penetrar na variada trama
do asunto que tratamos.
Son contadas, doutra banda, as corporacións que teñan concibido un mínimo plan de
crise, e menos, polo tanto, as que algunha vez ensaiaran a súa posta en escena, adestrando
os seus directivos para saber relacionarse coa prensa. Tamén son poucas as empresas que realizan algunha práctica ou adestramento (media training) para exercitar aos seus directivos
nas relacións cos medios de comunicación. Salvo a formación que, en certos casos, puideran adquirir na materia durante o seu período de formación, particularmente aqueles educados en institucións como institutos de empresa ou escolas de negocios, que prestan certa
atención a este asunto, non é doado atopar directivos de empresa que teñan coñecementos
específicos nin, ás veces, sensibilidade directa ningunha en relación con este tema, confiando nos seus directores de mercadotecnia o labor de se ocupar desta parcela da xestión.
Nos últimos anos obsérvase, sobre todo nas empresas da área de Vigo, un crecente interese por desenvolver programas de comunicación interna. Neste caso, mandos intermedios
e de taller dos sectores vencellados á industria auxiliar da automoción nutren as clases de
cursos especializados impartidos, en xeral, en institucións de carácter privado, en ocasións
consorciadas con programas de formación permanente dotados pola Xunta de Galicia ou
fondos europeos.
Pola contra, o sector pesqueiro galego foi un dos primeiros de España en actuar como
lobby, especialmente diante dos poderes do Estado e das institucións europeas –destacando Bruxelas e os seus propios representantes–, ao tempo que se exercía con eficacia como
grupo de presión. A práctica do cabildeo ou lobbying é unha actividade no que o referido
sector ten abondosa experiencia, mesmo que sexa unha práctica ilegal, mais en certo modo
consentida ou ignorada oficialmente. Menos rechamante, aínda que asemade eficaz, é o
funcionamento de determinados clusters ou agrupación de empresas, nos sectores naval da
empresa auxiliar de automoción da área de Vigo, ambos e dous de enorme importancia
económica.
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As publicacións de empresa aínda son escasas e mesmo algunhas experiencias recentes
tiveron curta vida, como no caso dalgunha entidade das de denominación de orixe de
Galicia. Pola contra, afiánzanse outras iniciativas como a da Cooperativa de Armadores do
porto de Vigo, que leva máis dun ano no mercado cunha interesante publicación, chamada Pesca Internacional, elaborada por unha consultora externa, mais que funciona eficazmente como voz do sector no que reina dende hai setenta e cinco anos a tradicional
Industrias Pesqueras.
En Galicia existe máis de medio centenar de revistas de empresa, clusters, boletíns, publicacións corporativas e especializadas, mesmo que ás veces están escasamente concibidas con
criterios profesionais e os seus contados, repetidos e monótonos, resultan pouco atractivos.
Boa parte delas fináncianse mediante a publicidade cativa, dos seus propios provedores e,
sobre todo, dos concellos, institucións públicas, consellarías e entidades financeiras. É
publicidade de puro compromiso e pouca utilidade para os anunciantes. Estas publicacións
son editadas tanto polas organizacións patronais, como é o caso da revista da Confederación
de Empresarios de Galicia, asociacións profesionais ou sindicais (Aetinape), cámaras de
comercio e clubs financeiros.
A práctica do mecenado e patrocinio cultural ou deportivo ocupa un capítulo discreto
no conxunto dos investimentos publicitarios da empresa galega, sen esquecer o caso de
Citroën Hispania e o Real Club Celta de Vigo. Non abonda a figura do mecenas particular. En canto ao patrocinio, ademais do sector da automoción e das caixas de aforros, especialmente a de Galicia e outras entidades financeiras e fundacións, algunhas empresas ou
sectores teñen, coma no caso da industria transformadora dos produtos agropecuarios,
unha presenza intermitente. Pola súa banda, Caixanova, que herdou determinados compromisos das caixas de Ourense e Pontevedra, especialmente desta última, ten posto en
marcha medidas alternativas para recompoñer a política das entidades desaparecidas dentro da súa propia estratexia de mercadotecnia, conservando, por exemplo, un coñecido
premio xornalístico, mais desbotando o patrocinio directo de clubs deportivos. Neste caso,
algunhas corporacións locais, como a Deputación de Lugo, veñen a substituír a falta de
patrocinadores que padece o deporte galego, cuestión esta debatida e criticada por parte
dos que entenden que unha cousa é a promoción do deporte en xeral e outra pagar o sala-
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rio e a ficha de xogadores profesionais, no seu caso, procedentes das ligas de países coma
os Estados Unidos.
En resumo, pódese dicir que a cultura corporativa, mesmo que se dispoña de salientábeis exemplos, avanza paseniño no universo da empresa galega que, con repetida frecuencia, apenas amosa unha discreta formulación da súa identidade nas manifestacións visuais
más elementais. Neste senso, a capacidade de desenvolver por si mesmas determinados
eventos é escasa, polo que se recorre ao asesoramento externo. Este fenómeno reflíctese no
feito de que cada vez máis aparecen en Galicia, ás veces afastadas das axencias de publicidade tradicional, empresas de asesoramento de imaxe, relacións públicas e protocolo.
Con carácter xeral, están censadas 112 empresas dedicadas á publicidade, xestión da
comunicación, relacións públicas, publicacións de empresa, asesoría de imaxe e protocolo.
Algunhas axencias de publicidade abranguen todos os servizos, aínda que se tende cada vez
máis á especialización. Neste sentido, cabe salientar que a especialización se corresponde
xeralmente coa calidade das prestacións ofertadas.
O crecemento das empresas dedicadas ao asesoramento de comunicación en Galicia
correspóndese co desenvolvemento do mesmo fenómeno en España. Para o conxunto do
país, nos cinco derradeiros anos do século pasado, a facturación creceu unhas seis veces máis
que o crecemento medio nesa etapa da economía española. Asemade, o abano de servizos
deste tipo de empresas contemplouse ofrecendo deseño das estratexias de comunicación,
relación cos medios, deseño de campañas, xestión de crises, deseño e execución de eventos,
comunicación interna, relacións institucionais e mesmo campañas electorais e publicidade
política. Isto é, os servizos que hoxe ofertan as axencias especializadas actualmente en
Galicia, localizadas esencialmente na Coruña, Santiago e Vigo.
Lamentabelmente, mesmo que non se poida xeneralizar, e pese a que Galicia dispón nas
súas tres universidades de carreiras de comunicación, unha delas no campus de Pontevedra,
especificamente dedicada á Publicidade e ás Relacións Públicas, a absorción de licenciados
neste sector é aínda cativa en relación co seu nivel de emprego, polo que neste eido traballan persoas cunha formación esencialmente práctica así como licenciados procedentes doutras carreiras, como é o caso de Belas Artes. Tamén é salientábel que a maior capacidade de
incorporar licenciados con formación específica, tanto en xornalismo como en publicidade
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e relacións públicas, se observa nas empresas más sólidas en canto a especialización e facturación, localizadas esencialmente, como queda dito, en Vigo, Santiago e A Coruña.
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3. TENDENCIAS
3.1. ESTADO ACTUAL DA COMUNICACIÓN EN GALICIA
Información, propaganda e publicidade nos medios galegos
Manuel Fernández Areal
Universidade de Vigo

Fernando Franco, xornalista de sempre, laiábase no seu xornal, Faro de Vigo, o día 3 de
setembro de 2003, co gallo das páxinas especiais dedicadas aos 150 anos de publicidade no
diario vigués, da pouca vixencia hoxe en día da clásica distinción que cómpre facer, polo
menos profesionalmente, desde a intencionalidade e a práctica do oficio, entre os clásicos
tres modos comunicativos: información, propaganda e mais publicidade. Dun xeito ben
pesimista, chega á conclusión de que aínda nos xornais –no que chaman prensa escrita–
pódese hoxe atopar información, no sentido tradicional da palabra, ou sexa, transcrición o
máis de acordo coa realidade posíbel do que pasou ou pasa, pero que na radio xa cambia a
cousa, e non digamos na televisión, medio en que lle parece case imposíbel constatar a realidade de cada xeira, pois o medio televisivo reinventa a realidade en forma, di, de telelixo,
reality show, talk show (“a lei do mercado como eixe, a maximización das audiencias como
obxectivo, a lexitimación de todos os medios ou ferramentas para alcanzalo, a banalización
da mensaxe e a uniformización idiotizadora das audiencias como consecuencia”).
Doutra banda, no eido da publicidade e as relacións públicas, algún dos directores de
axencias publicitarias convocados polo diario vigués para falar dos temas da profesión, ao
opinar da formación dos comunicadores actuais en Galicia, os egresados das nosas aulas e
concretamente das pontevedresas, amosan, nalgúns casos, a dúbida de que na Facultade se
lles dean coñecementos prácticos dabondo para un exercicio profesional axeitado da publicidade. Algúns deles din que son eles mesmos os que de verdade formarán aos alumnos
nosos que van facer prácticas ás axencias, porque –alegan– os nosos alumnos descoñecen
moitas cousas da profesión. Claro. Sempre foi así. Cando rematabamos as carreiras univer163
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sitarias hai anos –calquera que fose– non tiñamos as rutinas, nin coñeciamos as trapalladas
profesionais, pero a nosa formación teórica facía que axiña chegásemos a dominalas máis
doadamente ca se non tivésemos esa formación previa. E diso se trata.
Pola miña banda, e no mesmo xornal, fago referencia, unha vez máis, á filosofía docente que nos levou, na Facultade de Ciencias Socias e da Comunicación da Universidade de
Vigo, no campus de Pontevedra, a tentar facer dos nosos alumnos “comunicadores polivalentes”, de xeito que poidan facer de informadores ou de vendedores de imaxe, de doutrinas, de produtos materiais ou de persoas ou partidos políticos. Nunha palabra, do que se
trataba e se trata é de que Galicia non quede atrás e poida dispoñer de profesionais que saiban distinguir entre o que é unha mensaxe informativa, non intencional, e as mensaxes dirixidas a influír a curto ou a longo prazo no pensamento e nas decisións dos outros. O importante é que, coñecendo as técnicas axeitadas e podendo desenvolver un posto de traballo en
calquera dos eidos que compoñen a Comunicación social moderna, de hoxe mesmo, saiban
e queiran facer o seu traballo sen mesturar, sen enganar, sen confundir, sen darlle ao público gato por lebre.
Verbo dos resultados do intento, a sociedade galega xulgará no seu día. Arestora, o que
cómpre é saber se nestes poucos anos de vixencia das carreiras de Xornalismo, Publicidade
e Relacións Públicas, e ben cedo a de Comunicación Audiovisual, que principiou a súa
andaina nas tres universidades galegas no mes de outubro do 2003, Galicia gañou, gaña e
gañará coa súa implantación entre nós e cal pode ser o seu influxo xa no período que andamos a estudar. Daquela, haberá que facer referencia aos datos, aos ambientes e ás opinións
de todos os afectados, que somos o pobo galego maiormente.
A miña tese é que a comunicación social na nosa Galicia mellorou nalgúns aspectos e
que se en algures se nota un mellor quefacer débese, ademais doutros factores, á mellor formación dos profesionais que acceden aos medios, ás axencias de publicidade, aos gabinetes
de comunicación públicos e privados, e mesmo aos gabinetes de comunicación de entidades tan necesariamente obxectivas como son os tribunais (no Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, por exemplo, a xefa do Gabinete de comunicación e informacións aos medios é
unha ex-alumna da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra).
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Advírtese en Galicia, coma en todo o mundo civilizado, o paso dunha comunicación
social vencellada fundamentalmente aos xornais e á radio a outra case audiovisual e vencellada á rede na súa meirande parte.
Para Xosé López, decano da Facultade de Comunicación da Universidade compostelá,
o espazo da comunicación no noso país “atravesa momentos de gran vitalidade como se
proba polo aumento de cabeceiras de xornais, a creación de novas emisoras de radio e televisión local e a aparición de medios en liña”1. E, polo que respecta á publicidade, chega á
conclusión de que a aparición de tantas axencias novas neste período débese a que o sector
está en expansión, polo que as expectativas son “moi positivas”.
Poderíase chegar á conclusión, xa que logo, de que todo vai moi ben, de que entre nós
a Comunicación social vai cara a arriba e todo é de cor de rosa ou, polo menos, da cor verde
esperanza?
Temos moitas emisoras locais de radio, moitas emisoras de televisión locais, diarios dixitais, axencias de publicidade e de comunicación no sentido amplo, se non de información,
tres universidades que imparten carreiras de Comunicación e un Colexio galego de xornalistas, malia que non temos, pola contra, un comportamento xeneralizado da práctica profesional de sempre que leve a todos os profesionais da comunicación a facer información
como información, propaganda como tal e publicidade cando cómpre facela, e iso máis pola
interferencia dos políticos e dos empresarios –certos políticos con poder e certos empresarios con poder– dun xeito dominante no eido da Comunicación no noso país. Bastaría analizar, por exemplo, o caso do Prestige nas nosas augas para aclarar o que acabo de dicir.
OS FEITOS
Certo, son moitos os feitos de relevancia neste tema, que foi “a noticia do ano 2002”2,
foi tamén tema estrela do ano 2003 e aínda colea. No entanto, cómpre, penso eu, fixarse
nos feitos que poida que amosen máis nitidamente o tratamento informativo ou propagan1. López, X.: “La comunicación en Galicia 2000-2003: realidades y sueños”, en Ámbitos, Revista Andaluza de Comunicación, número especial 9-10, Universidade de Sevilla, 2003, p. 67-86.
2. “O Prestige na prensa galega no 2002”, traballo de investigación feito no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais
da Universidade de Santiago de Compostela, baixo a dirección de María Pilar Jiménez Aleixandre. Sección de Ciencia, Técnica e
Sociedade, Consello da Cultura Galega, 2003.
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dístico dado á gran noticia de interese non só para Galicia, senón para toda España e países veciños e toda Europa, polas repercusións na comunidade europea en canto ás disposicións sobre o tráfico marítimo de mercancías perigosas, etc. O feito que se converteu en
noticia foi que un barco petroleiro rachou preto das nosas costas e encheunas de chapapote, despois do que poderiamos chamar un desencontro entre as autoridades e o capitán –de
nacionalidade grega– do barco, que foi procesado. Esta é a base sobre a cal van ser montados logo outros feitos ou ben outras consideracións que aparecerán ou serán presentadas
como feitos, e que chegaron a condicionar actitudes, declaracións, reaccións de moitas persoas, cunha mobilización partidista da oposición ao goberno autonómico galego e mesmo
ao goberno central, ambos os dous do mesmo signo político.
Lembremos que:
O trece de novembro do 2002, ás 14.15, un SOS do barco PRESTIGE, petroleiro, chega a
Fisterra Tráfic.
• O petroleiro atópase a 28 millas das costas galegas.
• Hai perigo de afundimento.
• Dáselle orde ao capitán de evacuar.
• Cando chegan os remolcadores, o Prestige xa vertera ao mar moitas toneladas
de fuel.
• O barco fora feito no Xapón vinte e seis anos atrás; o propietario era unha
compañía de Liberia; a explotación levábaa outra grega; abandeirado nas Bahamas; a
carga era de fuel-oil pesado, propiedade dunha compañía suíza; a clasificación do barco
fora feita pola American Bureau of Shipping, dos Estados Unidos; o seguro, inglés; os
tripulantes, filipinos, gregos e mais romaneses... ¡Un lerio!
• A evacuación, aínda que o capitán non quixo abandonar o barco, fíxose ás
16.55. Quedan –co capitán grego– dous homes máis a bordo.
Sábese que o Prestige vai cara á costa. Que non ten máquina, que perde fuel, que se fai
de noite e o capitán non se pon de acordo cos dos remolcadores, que as autoridades tampouco parece que estean de acordo no que cómpre facer..., pero todo isto son cousas que o
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informador ten que ir descubrindo como pode e deducir pola súa conta, co risco de non ser
enteiramente veraz, pois as fontes non se aclaran, o que explica, en boa medida, as noticias
contraditorias dos primeiros días e mesmo máis adiante, pois os profesionais honrados queren acadar a verdade e non atopan vieiros axeitados e totalmente de fiar.
Din que cinco remolcadores de salvamento tentan resolver o problema.
Din que dous homes dun dos remolcadores puideron pousar no Prestige, e mais un inspector marítimo, con risco da súa vida, para ver de iniciat a máquina e ver canto fuel caeu
ao mar.
Ao día seguinte, 14 de novembro, ás 8 horas, o remolcador asegura xa o remolque a
outro máis forte, o que fai que o barco non embarranque, pois andaba xa a só catro millas
e media da costa.
Ninguén sabe que vai pasar logo, se o petroleiro poderá entrar nun porto ou se vai para
lonxe. Tendo en conta a situación do barco, o tronzamento un tras doutro dos remolques,
o mal tempo, os perigos de marea negra na Costa da Morte, etc., as autoridades acordan
arredar o barco das costas galegas.
Moitas comparecencias do delegado do goberno en Galicia e doutras autoridades políticas –poucas dos expertos na materia– que desconcertan aos medios e á poboación.
Cambios de ruta, apresamento do capitán, comezo das primeiras dilixencias xudiciais,
e, por se fose pouco, o 19 o barco racha en dous e afunde –ás 10.45 a popa, a 130 millas
da costa, e a proa ás 15.18, a 131 millas, e a unha profundidade duns 3 800 metros– e xa
se pode falar de “marea negra”, o que fará popular en toda España e mesmo en todo o
mundo unha verba: “chapapote”.
A NOTICIA DO ANO 2002 PARA TODOS OS MEDIOS
O caso Prestige convértese no tema do ano e fai que todos os medios rexionais, nacionais, europeos e mundiais lle dediquen espazos sobranceiros á traxedia. Preto de setecentas
cincuenta praias, das máis de mil que ten o litoral cantábrico-noroeste español, quedan
danadas polo chapapote.
No salvamento das praias, na limpeza e na axuda, pódese dicir moral, participaron
preto de cinco mil persoas, corenta barcos, trinta aeronaves, novecentos vehículos, etc.,
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cunha mobilización xeral de xente nova e non tan nova, militares, xente doutras rexións e
países, etc.
Malia que a importancia da imaxe nos espazos informativos e comunicativos en termos
xerais dedicados ao tema do ano en Galicia non se pode deixar de banda, tampouco é de
esquecer a importancia das páxinas de opinión dos diarios, que contribuirían máis que ningún outro medio a crear un estado de opinión aproveitado polos partidos da oposición ao
goberno autonómico e ao central. Déronse moitas iniciativas cidadás de protesta polos feitos, aínda que desde un principio se falaría de axudas económicas para os afectados polo
chapapote, e as súas actividades de pesca e marisqueo, e para as industrias.
PROTAGONISMO DOS INFORMADORES
Os profesionais da información en calquera dos medios –prensa, radio, televisión– non
confían, en termos xerais, nas fontes oficiais e consultan as notas oficiais de Portugal e
Francia que, paradoxalmente, lles inspiran máis confianza. O goberno, pola súa conta, viuse
na obriga, en máis dunha ocasión, de enviar desmentidos aos medios, cando os datos publicados non foron verdadeiros. Algún diario de ámbito nacional tivo que rectificar máis
dunha vez. Aínda así, a actuación dos políticos da oposición e das confrarías, asociacións de
veciños e afectados, etc., foi dando pé a unha marea de protestas que rompeu en manifestacións, folgas e declaracións moi numerosas.
O desconcerto dos primeiros días en canto ás fontes informativas fixo que os profesionais conscientes da súa obriga de informar dos feitos e non facer pasar como tales feitos as
opinións dos políticos –fosen estes da oposición ou dos gobernos autonómico ou central–
convenceran ás súas respectivas empresas da necesidade de facer un esforzo para manter
cadros de redactores desprazados á costa e poder ver cos seus propios ollos o que había e
comparar as notas, oficiais ou de organismos interesados, coa súa directa visión. Tal esforzo
afectoulles tanto aos medios impresos coma á radio e mais á televisión –especialmente a esta
última– e mesmo a Televisión autonómica galega fixo unha información, en termos xerais,
desvencellada de orientacións interiores, aínda que nos comunicados, declaracións e comparecencias públicas dos políticos da oposición se dese sempre por suposto que a información oficial viña manipulada, no mal sentido da palabra e, xa que logo, tratábase máis ben
de propaganda política e non de información.
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Un caso ben claro da manipulación feita, paradoxalmente, pola oposición, sería o
Informe presentado polo PSOE, elaborado pola “Fundación Alternativas” no mes de agosto de 2003, coa pretensión de resumo dos feitos e análise obxectiva deses feitos, as súas consecuencias e a actitude que debería adoptar o goberno para o futuro. Xa na introdución e
coa colaboración de expertos e mais xuristas especializados en dereito marítimo, presentados como aval da seriedade do traballo, fanse afirmacións sen achegar á demostración que
cómpre, coma a seguinte:
...resulta paradójico que la sociedad haya seguido con tanta intensidad la información que sobre el
Prestige ha estado circulando durante meses, pese a los esfuerzos del Gobierno y de los medios de
comunicación bajo su control para esconderla y manipularla, y que sin embargo los documentos
oficiales elaborados por el Gobierno de la Nación sobre el siniestro sean tan escasos y de tan poco
relieve3.

A mesma táctica séguese para afirmar, por exemplo, que o accidente
pudo ser atendido y gestionado por el Gobierno y la Administración de modo bien diferente a como
se gestionó, de manera tal que el impacto final del accidente hubiera sido muy inferior

ou que
La posterior gestión política de la catástrofe es un ejemplo de torpeza y manipulación,

segundo di o director-coordinador do Informe, Constantino Méndez Martínez4.
Ou cando se fala de que
La realidad de la marea negra provocada por las absurdas, precipitadas y erróneas decisiones del Gobierno; la verdad de la posible corrupción envuelta en la niebla del doble juego del Ría
3. Libro Blanco sobre el Prestige. Fundación Alternativas, agosto 2003, p. 8.
4. Íd., p. 15
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de Vigo; el hecho de que el presidente del Gobierno haya estado ausente de la desgracia, y lo que
es peor, haya afirmado rotundamente ante el Congreso de los Diputados que se hizo todo a pedir
de boca... Nos han hurtado la importancia del problema, y cuando la verdad era innegable han cargado contra cualquier oposición tachándola de demagógica, oportunista e incluso delictiva5.

Na televisión, que, en termos xerais, aumentou a súa audiencia nos informativos considerabelmente, pódese diferenciar entre as televisións públicas –TVE– e as autonómicas e
as privadas. As primeiras mantiveron o ton e a linguaxe de carácter meramente informativo
mentres que as outras puñan máis acento na transmisión dos feitos e mesmo mesturaban a
noticia con outros xéneros comunicativos. Sen esquecer que as cámaras tampouco son neutrais, pois dependen de a onde se manteñan enfocadas.
Os profesionais da información tiveron que loitar contra moitos atrancos para poder
cumprir coa obriga de diferenciar entre feitos e mensaxes interesadas, é dicir, entre información e propaganda política –xa que a comunicación puramente publicitaria non tivo
tanto protagonismo– que chegaban da banda da oposición ou da banda dos gobernos. Pero
é facilmente constatábel que houbo información verdadeira –digan o que queiran os partidos da oposición– e mensaxes que, baixo a forma de noticia, eran comunicados propagandísticos cuns intereses económicos ou políticos moi concretos.
A pesar dos esforzos dos políticos por mesturar información e propaganda, os profesionais galegos, en termos xerais, mantiveron clara a súa obriga de dicir a verdade, como
primeiro dos deberes da súa profesión e fixeron esforzos, compartidos polas empresas de
comunicación –públicas e privadas–, para non enganar ao público e darlle información,
opinión, comentario, mensaxes dos partidos ou das entidades interesadas deixando nidia a
diferenza entre a noticia e o comunicado6.
5. Íd., p. 129-130.
6. Sobre a necesidade de manter a separación entre información, propaganda e publicidade por parte do profesional da comunicación, non só como un fundamental principio deontolóxico, senón tamén pola súa utilidade social, tiven ocasión de falar no Iº
Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información, que tivo lugar en Valencia en outubro do ano 2002, na miña comunicación titulada “La Ética como base del Derecho de la Información” publicada en Veracidad y Objetividad. Desafíos éticos en la
Sociedad de la Información, Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad,
Valencia, 2003, p. 181-196.
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OPINIÓNS
No mes de xullo do 2003, Luis Pousa vese na necesidade de aclarar, pola súa conta e
como simple profesional, nun artigo titulado “Ésta es una evidencia”, que moitos dos datos
presentados como tales –feitos–, nun dos moitos libros que foran aparecendo no mercado,
máis ou menos propagandísticos –é dicir, defensores dunha postura política determinada,
ao abeiro dos que se presentan como feitos reais–, que o que si era unha evidencia era que
ninguén quería o petroleiro nas súas costas, nin nas súas praias, e menos nos seus portos,
con referencia aos países veciños. O xornalista compostelán fala dos que “optaron, en su
momento, por sacrificar el rigor informativo y condicionarlo a otro tipo de intereses”7. No
entanto, a intoxicación non veu da parte dos informadores, en termos xerais, senón dos
políticos. Tamén é certo que, en máis dun caso, o goberno tivo que desmentir as versións
dos feitos publicados en xornais non galegos que, pola razón que fose, entraban máis no
eido da propaganda política ca no da información.
Aínda que é de xustiza recoñecer que houbo tamén políticos que deron a cara e fixeron
declaracións públicas sinceras que facilitaron unha información correcta. O alcalde da
Coruña, por exemplo, Francisco Vázquez, membro do PSOE, dixo que o traballo dos
políticos non é ir atrás das pancartas, senón traballar nos despachos e que no porto da
Coruña non había calado dabondo para o petroleiro8. O xornal La Opinión de A Coruña
recollera as manifestacións da alcaldesa de Cork, Paula Desmond, que viñera a Galicia para
coñecer de preto o desastre e dicía que a decisión de arredar o barco fora a correcta e que
nas costas irlandesas, vinte e cinco anos atrás, acabara coa vida de cincuenta tripulantes dun
petroleiro –o Betelegeuse– e que a cousa estaba clara: grazas a mandar cara ao mar o Prestige,
tiñamos marea negra, mais non mortes.
Un feito moi positivo para a normalidade do uso da lingua galega foi que todas as televisións e emisoras de radio que fixeron reportaxes en directo nas nosas costas, cando falaban cos mariñeiros afectados, os que recollían chapapote, os que saían cada día ao mar para
tentar de impedir a entrada nas rías de canto puidera estragalas e deixalos sen traballo e sen
cartos, produto da súa actividade habitual, falaban galego, contestaban ás preguntas en
7. El Correo Gallego, páxinas de “Opinión”, 3, mércores 30-VII-2003.
8. Vid., por exemplo, a entrevista en El Progreso de Lugo do 11 de maio de 2003.

171

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 172

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

galego e, entre eles mesmos, mantiñan as súas conversas na lingua que falan todos os días.
Co cal as pantasmas da non vixencia da nosa lingua quedaron esvaecidas.
Foi tamén a hora das televisións locais, que informaban cos seus escasos medios, mais
en directo, de cada xeira no mar, nas praias e nos portos. Unha vez máis demostrábase que
ao público, á audiencia, á xente que mira a televisión ou lee un xornal ou escoita a radio, o
que lle interesa é, primeiro que nada, o que lle afecta máis de preto.
OLLO COAS FONTES
Se é certo o que di Gerbner para explicar o proceso comunicativo, que sempre ten a súa
orixe por parte de alguén que ten a percepción dun acontecemento e reacciona nunha
situación determinada, a través duns medios, para proporcionar materiais cunha forma, nun
contexto, transmitindo un contido con certas consecuencias9, é evidente que, no caso que
temos diante –o desastre do Prestige– ese alguén –os informadores– foron capaces de facer
un esforzo extraordinario para manterse como tales, lonxe das influencias dos numerosos
grupos interesados en facer pasar como información a propaganda e mesmo a publicidade,
pois é ben certo que, aproveitando os feitos, houbo tamén publicidade, é dicir, mensaxes
dirixidas a provocar movementos de mercado, a “vender” bens materiais ou inmateriais.
Aquí habería que lembrar, aínda que eu mesmo, que fun o director da tese de doutoramento, non estea totalmente de acordo con todas as conclusións –mais son partidario da liberdade daqueles que traballan intelectualmente baixo a miña dirección– do estudo do profesor Antonio Xosé Baladrón Pazos cando afirma que os eixes básicos sobre dos que xira a
violencia da publicidade resúmense na súa aspiración totalizadora, ou sexa, na pretensión de converter en único posíbel o concepto do real presentado10.

Desde un punto de vista cuantitativo, o peso polo numero de mensaxes emitidas cae da
banda da propaganda. Unha constante e implacábel propaganda que mesmo adoptou sím9. Gerbner, G.: “Toward a General Model of Communication”, en Audio Visual Conmunication Review, 4, 1956, p. 171-199.
10. Baladrón Pazos, A. X., Violencia y publicidad: de la violencia como recurso creativo a la publicidad como violencia. Tese de doutoramento defendida en Pontevedra o día 30 de maio do 2003, cualificada cum laude por unanimidade e que, posteriormente,
mereceu o Premio do Consell de l´Audiovisual de Catalunya, 2003.
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bolos e imaxes identificadoras da oposición ao goberno central e ao goberno autonómico
foi aproveitada polos partidos da oposición para levar auga ao seu muíño. Non é, xa que
logo, de estrañar o que dicía o comisionado nomeado polo goberno de España para xestionar mesmo as axudas externas, da Comunidade Europea, as indemnizacións das aseguradoras, etc.:
...con responsables claros y mafiosos del barco, extraña que se repare en el Gobierno11.

En calquera caso, os medios, aqueles medios que trataron de dar información –feitos–
como tal aos cidadáns españois foron o revulsivo necesario para mentalizar ao goberno e
chegar ata os organismos europeos e mundiais en demanda dunha reforma lexislativa axeitada que impida a repetición de desastres como o do Prestige. Malia que é certo que o petroleiro,
capitaneado por un grego e rexistrado nas Bahamas, que fora reparado recentemente en China e
que facía a ruta desde o Báltico até Asia cun cargamento de petróleo ruso, é un exemplo clásico
dun dilema que non sabe de fronteiras nacionais12.

Como di a catedrática de Xornalismo da Universidade Carlos III, de Madrid, Pilar
Diezhandino, os medios son uns dos máis sobranceiros impulsores das reformas sociais,
económicas e políticas na vida pública dos países13.
O LONGO RONSEL DO PRESTIGE
Como xa se dixo, o caso do Prestige fala ben claramente do uso dos feitos como propaganda política ou aínda como publicidade, sen que os profesionais da comunicación social
–entendendo por tales os informadores, neste caso– tivesen intervención directa na terxiversación deles. Foron os grupos políticos e sociais, e mesmo algunhas empresas de comunicación, por razóns económicas ou por outras calquera, as que colaboraron coas forzas
11. Entrevista con Rodolfo Martín Villa, La Voz de Galicia, 16-II-2003.
12. James, J.: “Se buscan puertos seguros”, International Herald Tribune, venres 7-III-2003.
13. “Periodismo de servicio. La utilidad como complemento informativo”, en Time, Newsweek y U.S. News and World Report y unos
apuntes del caso español, Bosch, Barcelona, 1994, p. 61.
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políticas e sindicais a aproveitar unha desgraza nacional coma arma, dirixida na meirande
parte dos casos a desprestixiar aos gobernos central e autonómico, sen que a constatación
desta campaña exclúa a responsabilidade de certas autoridades pola súa inexperiencia e
pouca capacidade de reacción eficaz.
Xa no ano 1996, co gallo da LV Asemblea Xeral da FAPE (Federación de Asociacións
de Prensa de España), tivera a oportunidade de defender publicamente a miña postura
verbo do Código Deontolóxico da devandita FAPE, cuxa efectividade práctica eu non acabo
de ver. Daquela propuxera, segundo consta nas Actas da Asemblea, celebrada en Cádiz os
días 23-26 do mes de maio de 1996, un acordo entre o organismo supostamente representativo da profesión xornalística a nivel nacional e os que voluntariamente aceptaran o
Código e o sometemento a un órgano de control con capacidade sancionadora intraprofesional. A proposta dorme o sono dos xustos.
Pola súa banda, o profesor Soria, consciente de que o problema da falta de obxectividade no relato dos feitos non é en moitas ocasións tanto dos profesionais coma das empresas para as que traballan, afirma que moitos empresarios en canto escoitan falar de ética
miran para as redaccións. E que iso non está mal, mais estaría aínda mellor que os ollos dos
empresarios da comunicación se dirixisen sen as habituais esquizofrenias “ao resto da
empresa”, pois non se pode razoabelmente pedir
al eslabón más débil de una cadena, como es la redacción, donde todos están en términos de contratos, unos civiles, la mayor parte laborales, con una oferta de trabajo impresionante, donde al
señor que disiente se le dice “vete a la calle que tengo cien peticiones para entrar”, al eslabón más
débil de la cadena, que son las redacciones, no parece razonable exigirle –digo– todo el esfuerzo, el
riesgo y la responsabilidad ética, mientras que los otros sectores más fuertes, empezando por el
mismo empresario, carece de esa responsabilidad.

O que se podería definir como “ambiente ético nas redaccións”
se crea cuando uno ve que su propio director, su propio editor, está resistiendo a las presiones injustas para omitir informaciones que a otros no gustan, por muy poderosos que sean, o
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por adecuarse a la agenda informativa que los poderosos quieren que sigamos14.

O tema Prestige non rematou, aínda que xa ás poucas semanas da desgraza tanto a Xunta
coma o goberno central elaboraran un Plan Galicia como conxunto de medidas para facer
máis soportábeis as consecuencias económicas do desastre e, de paso, a medio e a longo prazo,
darlle un pulo especial a Galicia. 14 102 millóns de euros foran previstos para investimentos
no país galego. Pero deste Plan non se falou moito ou non se fala arestora nos medios máis
críticos coa actuación das autoridades nacionais e autonómicas. Do mesmo xeito que tampouco tivera moito eco a sesión da Comisión de Política Rexional, Transportes e Turismo do
Parlamento Europeo na que se presentou o Informe do Presidente da Comisión, Rijk Van
Dam, no que se falaba do incumprimento por parte dos estados europeos das normas, tanto
europeas coma internacionais en termos xerais, vixentes en materia de seguridade marítima.
Quedou claro, no entanto, que a normativa española non obrigaba en ningún caso a levar os
buques nas condicións do Prestige a porto de refuxio, senón a arredalos da costa.
Temos Prestige para ben tempo. E cómpre comprobar que os profesionais da
Comunicación que teñen encomendada a tarefa de informar dos feitos e as súas consecuencias vense con moitas dificultades aínda para separar o gran da palla, e facer información-información. O tema está contaminado cun chapapote político que leva a institucións
concretas a manter páxinas web específicas, a espallar informes e comunicados que para o
profesional son unha dificultade á hora de coñecer o que son feitos e o que é propaganda
pura e dura.
Teimo no que sempre pensei e practiquei, mesmo no ensino do Xornalismo e da
Comunicación, nas diversas oportunidades que, academicamente, tiven ao longo da miña
vida de formar “comunicadores polivalentes”: o primeiro deber de todo informador é acadar
a verdade e espallala ao seu público. Para iso non chega cos códigos de conduta, que temos
dabondo, senón que fai falla a colaboración dos empresarios do eido da comunicación. E
para quen pense que, como así é, a verdade preséntase moitas veces inalcanzábel, poida que
lle basten estas palabras do Papa Xoán Paulo II, en 1982:
14. Soria Saiz, C.: “Etica y empresa informativa”, en Veracidad y Objetividad. Desafíos éticos en la Sociedad de la Información, cit.,
p. 81-90.
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Se é difícil unha obxectividade completa e total, non o é a loita por dar coa verdade, a
decisión de propoñer a verdade, a praxe de non manipular a verdade, a actitude de ser incorruptíbel diante da verdade.

CONCLUSIÓNS
Rematarei o meu informe deste ano por onde comecei o do período anterior, non sen
avogar polo bo facer, en termos xerais, dos nosos profesionais galegos no eido da comunicación: hoxe en día, a arela dunha información máis obxectiva e máis libre –unha información certamente veraz– non é soamente manifestada pola sociedade senón pola profesión
mesma15.
E debo engadir que os nosos profesionais saben moi ben que o primeiro deber dun informador é respectar os feitos, sen mesturar información con propaganda ou con publicidade.
E os profesores da comunicación sabemos tamén que a boa formación dos nosos alumnos
comeza por manter esa distinción, que sempre foi a regra de ouro do exercicio profesional.
Como o profesor Martín Algarra lembraba recentemente, seguindo ao grande teórico da
comunicación social cuxa teoría ten unha indubidábel aplicación práctica, o “alguén” que
Gerbner considera protagonista da comunicación non é un ser indeterminado: é un ser
cunha natureza –humana– e cunha misión –a realización desa humanidade–; ademais é un
ser con-outros: vive con outros e os outros teñen necesidade del16.
Sen o traballo honrado duns “comunicadores polivalentes” que busquen achegar o coñecemento dos feitos, dos acontecementos, e presentar as cousas honradamente e sen enganar,
a sociedade non vai. Manter a distinción entre información, propaganda e publicidade segue
a ser unha norma de conduta imprescindíbel para os que traballamos no eido da comunicación social, ao servizo do público, composto por outras persoas merecentes do noso
respecto e que teñen dereito a non ser enganadas nin manipuladas. E isto, que os profesionais da comunicación coñecemos ben, é algo que hai que meter na cabeza dos políticos e
tamén dalgúns empresarios.
15. “Dereito á información e ética xornalística. Grandes tendencias”, en A comunicación en Galicia, 2002, Informe, Consello da
Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2002, p. 149-158.
16. Martín Algarra, M.: Axiología de la Comunicación. Recuperación de un clásico y aplicación a un caso de actualidad: el tabaco, de
la legitimidad a la proscripción. Investigación presentada como segundo exercicio na oposición á cátedra de Xornalismo no campus
de Pontevedra, da Universidade de Vigo, o día 13 de outubro de 2003. Inédito.
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Pola nosa banda, os profesores de xornalismo ou de comunicación social en termos
xerais, temos a obriga de ensinarlles aos nosos alumnos a tradicional distinción entre os
feitos e a opinión, seguindo aquilo de que os feitos son sagrados. Mais non chegará con que
lles deamos unha boa formación neste sentido aos nosos alumnos. Moitas veces teremos que
ensinarlles tamén a teima de ser independentes fronte a certos empresarios que abusan deles
e, o que é aínda peor, sen riscos. Labor difícil, mais socialmente necesario e útil, cada día
máis útil e necesario.
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3.2. TEORÍA DA COMUNICACIÓN E META-TEORÍA DA COMUNICACIÓN
Manuel Martín Algarra
Universidade de Vigo

Cando un saber ofrece numerosas versións acerca do seu obxecto de estudo chega un
momento en que esas mesmas versións se converten en parte do obxecto de estudo. Se o
coñecemento da realidade é a teoría, o estudo das versións desa realidade é teoría sobre as
teorías, é dicir, meta-teoría. Esta, entre outros asuntos, debera ocuparse de poñer orde nas
diversas versións que xorden sobre a realidade que constitúe o obxecto de estudo.
No campo da comunicación van sendo abondosos os intentos de sistematizar as versións
ou “teorías” formuladas ata o momento1. Certamente, ningún deles lle fai total xustiza á realidade, pois calquera sistematización é unha simplificación que deixa de lado os matices que
fan única unha achega fronte ás demais2. Pero non é menos certo que sen este exercicio de
sistematización o coñecemento non sería posíbel.
Ao ser a abundancia de achegas teóricas un dos grandes problemas da teoría da comunicación3, a busca dunha sistematización que recolla as peculiaridades de cada “teoría” convértese nunha prioridade para este campo do saber. Precisamos coñecer qué se dixo, cáles
foron e son as grandes liñas ou perspectivas desde as que se afrontou o estudo da comunicación, pois, sen dúbida, todas esas achegas teñen elementos de interese.
No entanto, reducir a teoría da comunicación á mera compilación e catalogación de
“teorías” é caer nun sen sentido, nunha erudición pouco útil ou, o que é peor, nun cons1. Existen varias compilacións comentadas de definicións ou concepcións diversas da comunicación. Cfr., por exemplo, P. F.
Lazarsfeld, “Remarks on Administrative and Critical Communications Research”, en Studies in Philosophy and Social Sciences, 9,
1941, p. 2-16; F. E. X. Dance, “The ‘Concept’ of Communication”, en Journal of Communication, 20, 1970, p. 201-210; F. E. X.
Dance e C. E. Larson, The Functions of Communication: A Theoretial Approach, Holt, Rinehart and Winston, Nova York, 1976; J.
G. Delia, “Communication Research: A History”, en C. R. Berger e S. H. Chaffee (eds.), Handbook of Communication Science,
Sage, Newbury Park, 1987, p. 20-98; J. A. Anderson, Communication Theory: Epistemological Foundations, Guilford Press, Nova
York, 1995, etc.
2. O cal non deixa de ser paradoxal, pois a ciencia, en moitos casos, non consiste noutra cousa máis ca en ordenar, sistematizar,
clasificar.
3. Crf. M. Martín Algarra, Teoría de la Comunicación: una propuesta, Tecnos, Madrid, 2003, p. 30 e ss.

179

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 180

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

trutivismo enganoso4. O estudo das “teorías” da comunicación é importante, pero o esencial é coñecer a comunicación, a realidade que constitúe o auténtico obxecto de estudo.
1. A SISTEMATIZACIÓN DAS TEORÍAS DA COMUNICACIÓN
Coñecer as “teorías” é sen dúbida un medio fundamental para avanzar no coñecemento da comunicación. Por iso é moi útil contar cunha boa sistemática desde a que expor
coherente e harmonicamente as numerosas achegas de que dispomos. Foi esta unha cuestión que ocupou os mesmos “pais fundadores”, e xa nos anos 40 do século XX Lazarsfeld
propuxo a coñecida distinción entre teorías críticas e administrativas5.
A sistematización escolástica, tradicional noutros campos do saber, tamén cabe na teoría da comunicación. Normalmente as diversas correntes de estudo de calquera realidade
collen corpo e forza arredor dun investigador ou dun departamento universitario en que se
dan condicións ambientais e intelectuais para o desenvolvemento dunha particular concepción sobre a comunicación. Katz e outros6 fixeron recentemente unha proposta dese estilo
ao propor cinco escolas de investigación en comunicación radicadas en cinco universidades
respectivamente: a Universidade de Chicago, onde segundo eles comezou a investigación en
comunicación; a Universidade de Columbia, en Nova York, onde autores como Lazarsfeld
desenvolveron estudos sobre os efectos persuasivos dos medios e a gratificación que producían no público; a Universidade de Frankfurt, onde xurdiron os estudos críticos sobre os
medios; a Universidade de Toronto, en que Innis e McLuhan desenvolveron a teoría sobre
o determinismo tecnolóxico, e a Universidade de Birmingham, onde xurdiron e desde onde
se estenderon os estudos culturais a toda Gran Bretaña e a todo o mundo. Afirman que
cabería mesmo referirse a París, coa súa grande escola de estudos semióticos do cine e da
cultura, ou á Universidade de Yale, onde Hovland dirixiu un importante grupo de investigación sobre a persuasión de masas.
Outra proposta é a de Rogers7, que desde unha perspectiva biográfica, aínda que limitada basicamente ás estadounidenses, enumera aproximacións teóricas á comunicación a
4. Cfr. D. Myers, “A Pox on All Compromises: Reply to Graig (1999)”, en Communication Theory, 11, 2001, p. 218.
5. Cfr. P. F. Lazarsfeld, “Remarks on Administrative and Critical Communication Research”, op. cit., p. 2-16.
6. Cfr. E. Katz, J. D. Peters, T. Liebes and A. Orloff (eds.), Canonic Text in Communication Research. Are there any? Should There
Be? How about These?, Polity Press, Cambridge, 2003, p. 6.
7. Cfr. E. M. Rogers, A History of Communication Study: A Biographical Approach, The Free Press, Nova York, 1994.
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partir dos autores que as levaron a cabo. Como xa se sinalou8, o enfoque biográfico desta
obra, así como a súa limitada percepción xeográfica da investigación en comunicación, fan
difícil que a súa sistemática poida ser empregada máis aló da enumeración de autores e teorías. Desde logo a partir do libro de Rogers non resulta fácil agrupar en concepcións teóricas ou filosóficas os achados e desenvolvementos levados a cabo ao longo da historia da
investigación en comunicación. Tampouco parece que esa sexa a súa finalidade, polo que
non cabe consideralo un demérito.
Outros autores estudaron a teoría da comunicación sen unha pretensión de totalidade,
isto é, limitándose a unha época histórica ou a unha rexión do mundo determinadas9.
Tampouco nestes casos resulta posíbel adoptar os seus criterios de sistematización. Malia
que sexan conceptualmente valiosos, sempre carecerán dun criterio elemental para o noso
propósito de coñecer o obxecto de estudo –a comunicación– a partir de calquera enfoque
posíbel para o seu desenvolvemento –as teorías– e os intentos de ofrecer un modo sistemático de estudo das teorías da comunicación carecerán de visións, tradicións intelectuais,
perspectivas, etc.
Pode pensarse que este tipo de compilacións de teorías teñen un carácter máis historiográfico ca estritamente teórico, e que, polo tanto, é difícil obter dela suficiente claridade
conceptual como para elaborar a partir da información que ofrecen un criterio de sistematización para os discursos sobre comunicación. No entanto, todas as obras mencionadas
ofrecen cando menos os indicios necesarios como para rastrexar as súas orixes intelectuais.
8. Cfr. W. Buxton, “The Emergence of Communications Study. Psychological Warfare or Scientific Thoroughfare?”, en Canadian
Journal of Communication, 21, 1996. Dispoñíbel en <http://www.wlu.ca /~wwwpress/jlrs/cjc/BackIssues/21.4/buxton.html>
(05/08/03).
9. Cfr., por exemplo, H. Hardt, Social Theories of the Press: Early German and American Perspectives, Sage, Beverly Hills, 1979; H.
Hardt, “Communication and Economic Thought: Cultural Imagination in German and American Scholarship”, en
Communication, 10, 1988, p. 141-163; e A. Kutsch, “Foundations of German Press Research: The Fate of Max Weber’s
Suggetions”, en Communication, 10, 1988, p. 165-83, achegas de europeos dirixidas fundamentalmente ao ámbito académico estadounidense. G. A. León Duarte, “Teorías e investigación da comunicación en América Latina. Situación actual”, en Ámbitos, 7-8,
2001, p. 19-47 é unha boa aproximación á cuestión en América Latina. Rodrigo Alsina fai un percorrido pola investigación en
comunicación e información nos Estados Unidos, Europa, España e Cataluña: Cfr. M. Rodrigo Alsina, Teorías de la comunicación.
Ámbitos, métodos y perspectivas, Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacións, Barcelona, 2001, p. 79-118. E. E.
Dennis e E. Wartella (eds.), American Communication Research, Lawrence Erlbaum Associates, Mmahwah, 1996, ocúpanse, malia
o título, só da investigación nos Estados Unidos aínda que é certo que incorporan un capítulo de Kurt Lang titulado “The
European Roots”.
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A limitación non vén tanto polo carácter histórico das narracións en que se expoñen as teorías, como por non ser exposicións da totalidade das teorías existentes.
Hai tres intentos de exposición exhaustiva das teorías da comunicación. Os tres, na
miña opinión, malia a súa diversidade de pretensións, de facturas e de resultados, alcanzan
resultados satisfactorios. É clásica a obra de Miquel de Moragas10 Sociología de la comunicación de masas. Moragas parte da convicción do carácter eminentemente sociolóxico da
comunicación, o que explica o título desta obra. Así e todo, non se lle pode restar mérito
nin pretensión de totalidade ao importante labor de compilación e sistematización que
supón esa obra ao longo das súas sucesivas edicións.
É dunha natureza e extensión moi diversa, pero tamén de interese pola súa amplitude
conceptual, o capítulo de Jesse Delia11 no Handbook of Communication Science. Tanto desde
o punto de vista da súa amplitude histórica como das procedencias intelectuais tratadas, a
achega de Delia permite obter unha visión global bastante complexa das orixes conceptuais
das diversas correntes de investigación en comunicación.
Por último referireime á obra de Stephen W. Littlejohn12. É posibelmente a compilación
máis completa e sistemática de teorías da comunicación. Trátase dun manual –xa con seis
edicións– ao que pode darse natureza de fonte para a iniciación na investigación pola profusión de teorías, autores e referencias bibliográficas que ofrece.
Un libro tan exhaustivo como o de Littlejohn non ten máis remedio que ofrecer algunha
sistemática de clasificación das teorías –que é o que nos ocupa agora– para ser operativo.
Littlejohn emprega unha sistemática complexa, pois trata por unha banda dos xéneros teóricos e por outra dos niveis da comunicación. Agrupa estes nos catro clásicos: comunicación
interpersoal, grupal, organizacional e de masas. As demais teorías quedan sistematizadas en
cinco xéneros (teorías estruturais e funcionais, teorías cognitivas e do comportamento, teorías interaccionistas, teorías interpretativas e teorías críticas)13 que se expoñen de feito en
nove grupos: teorías de sistemas, teorías dos signos e da linguaxe, teorías do discurso, teorías da produción da mensaxe, teorías da recepción e procesamento da mensaxe, teorías do
10. Cfr. M. de Moragas (ed.), Sociología de la comunicación de masas, Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
11. Cfr. J. G. Delia, “Communication Research: A History”, op. cit., p. 20-98.
12. Cfr. S. W. Littlejohn, Theories of Human Communication, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1989.
13. Cfr. S. W. Littlejohn, Theories of Human Communication, op. cit., p. 13-18.
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interaccionismo simbólico, o dramatismo e a narrativa, teorías da realidade social e cultural, teorías da experiencia e da interpretación e, por último, teorías críticas.
Pero non esquecemos que non é o obxectivo de Littlejohn, como de ningún dos autores das outras obras mencionadas anteriormente, ofrecer unha sistemática para o ordenamento das teorías da comunicación. A sistematización é máis ben unha necesidade que
teñen os autores de expor de maneira comprensíbel e accesíbel a información que achegan.
Para isto empregan ben un criterio cronolóxico, biográfico, temático, ou o que for. Aínda
que son intentos de sistematización só secundariamente, e polo tanto de distinta envergadura, ofrecen luces e ideas de interese para a tarefa de atopar un criterio de sistematización
que permita converter a produción teórica en obxecto de estudo –secundario na miña opinión– da teoría da comunicación.
Existen, como é lóxico, intentos directos de sistematizar as “teorías” da comunicación.
O mexicano José Cisneros14, seguindo a estela de Lazarsfeld, propón tres enfoques desde os
que estudalas: o positivista-funcionalista, o crítico e un terceiro, que non designa, e que
esboza a partir das ideas de Habermas, Pasquali e Paoli. Os dous primeiros son tradicionais
nos estudos de comunicación desde a famosa distinción de Lazarsfeld entre investigación
administrativa e investigación crítica. O terceiro enfoque, sen nome, inclúe as accións que
implican vontade de entenderse no mutuo respecto. Semella que neste último enfoque
creba o criterio que segue para a construción dos outros dous, a saber, a metodoloxía desde
a que se aproximan á realidade da comunicación.
Pola súa banda, Rodrigo Alsina15, tras repasar outras propostas de paradigmas no estudo da comunicación, propón tres posíbeis perspectivas en que poden incluírse as teorías da
comunicación: a perspectiva interpretativa, a perspectiva funcionalista e a perspectiva crítica. En cada unha delas sitúa diversas teorías especialmente significativas e relevantes no
panorama da teoría da comunicación. Trátase dunha sistematización aceptada por boa parte
da investigación actual que ten o seu fundamento, ademais da mesma realidade das “teorías” –o que nos recorda que estamos no ámbito da “meta-teoría”–, nas aproximacións metodolóxicas clásicas das ciencias sociais e, por iso, tamén da comunicación como ciencia.
14. Cfr. J. Cisneros, “El concepto de comunicación: El cristal con que se mira”, en Ámbitos, 7-8, 2001, p. 49-82.
15. Cfr. M. Rodrigo Alsina, Teorías de la comunicación, Ámbitos, métodos y perspectivas, op. cit., p. 161-207.
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Robert Craig16 acomete a sistematización das “teorías” da comunicación partindo das
tradicións filosóficas en que se fundamentan. Craig vai un pouco máis alá ca os autores ata
o momento mencionados, pois a súa proposta de sistematización responde ao seu convencemento de que a teoría da comunicación ten como único obxecto de estudo os discursos
que sobre ela se producen, tanto no mundo ordinario coma no mundo científico. A teoría
da comunicación é, segundo Craig, unha meta-teoría, non unha teoría. Para construír ese
discurso sobre os discursos arredor da comunicación procede a unha sistematización das
teorías tomando como criterio non a aproximación metodolóxica á realidade estudada,
senón a tradición intelectual ou filosófica da que procede cada unha delas. Con este criterio sistematizador, e afirmando que poden xurdir novas teorías en novas escolas de pensamento, refírese a sete grandes tradicións teóricas no estudo da comunicación: retórica,
semiótica, fenomenoloxía, cibernética, sociopsicoloxía, sociocultural e crítica.
O obxectivo de Craig é a construción dun campo de estudo –a comunicación– no que
sexa posíbel engrenar unhas tradicións con outras, os criterios de organización dunha teorías cos das outras. Por iso o seu empeño non é só a designación de grupos de teorías, senón
o artellamento deses grupos entre si por medio dunha matriz que estabelece os temas de
contacto, as bases comúns. Afirma que a peculiaridade da súa proposta non son os contidos (á fin e ao cabo, son tradicións da teoría da comunicación). Se tradicionalmente as teorías da comunicación se clasificaron segundo a súa orixe disciplinaria (por exemplo: psicoloxía, socioloxía, retórica), polo seu nivel de organización (por exemplo: interpersoal, organizacional, de masas), polo tipo de explicación (por exemplo: característica, cognitiva, teoría de sistemas) ou salientando a epistemoloxía (por exemplo: empírica, interpretativa, crítica), a proposta de Craig “divide o campo de acordo coas concepcións subxacentes de práctica da comunicación. Un efecto deste cambio na perspectiva é que as teorías da comunicación xa non se evitan unhas ás outras nos seus diferentes paradigmas, nos seus diferentes
niveis. As teorías da comunicación teñen agora algo en que estar de acordo ou discrepar, e
ese ‘algo’ é a comunicación, non a epistemoloxía”17.
Semella unha categorización interesante tanto polo seu criterio –as orixes intelectuais de
cada “teoría”– como pola súa relación directa coas diversas aproximacións ao estudo da
16. Cfr. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, en Communication Theory, 9, 1999, p. 132-149.
17. Íbid., p. 135.
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comunicación. As tradicións propostas por Craig non son algo pechado e perfectamente
estruturado. Son ámbitos en que caben diversidade de posturas e os resultados da previsíbel
evolución desas posturas. O propio Craig emprega a metáfora dos fractais para describir a
complexidade da súa proposta. Tamén a compara cun hipertexto. Ambas as dúas comparacións sérvenlle para expresar a capacidade de relacionar unhas tradicións con outras que
ofrece a súa achega:
Cada tradición é internamente complexa e aberta a múltiples interpretacións. As tradicións da teoría da comunicación poden ser redefinidas, recombinadas, hibridadas e subdivididas de
varias maneiras. A tradición retórica inclúe moitas escolas de pensamento proliferantes e opostas, e
o mesmo a semiótica, a fenomenoloxía, etc. Os campos teóricos poderían semellar fractais (funcións gráficas que teñen as mesmas propiedades formais en todos os niveis de granularidade). Cada
tradición da teoría da comunicación é en si mesma un campo complexo que, ao ampliarse, desprega unha estrutura de campo dialóxico-dialéctica de múltiples tradicións da teoría moi similar á
da teoría da comunicación no seu conxunto. Se facemos zoom a un nivel de granulación moi groso,
o campo da teoría da comunicación colápsase nunha tradición de pensamento dentro do complexo megacampo das ciencias humanas. Quizais un modo ideal, amábel para o que o emprega, de
representar a comunicación sería facelo como un hipertexto interactivo que nos permitise seguir o
tema por milleiros de camiños a través de ligazóns dentro e a través de tradicións híbridas e esquematizacións alternativas, disciplinas relacionadas e gravacións multimedia de prácticas de comunicación que relacionen así a teoría co metadiscurso práctico18.

2. TRADICIÓNS FILOSÓFICAS E “TEÓRICAS” DA COMUNICACIÓN19
A retórica entende a comunicación como a arte práctica do discurso. Pola súa orixe, historicamente é a primeira fonte de reflexión sobre a comunicación: “A fonte primaria de ideas
arredor da comunicación, antes deste século, e que data dos tempos antigos, é a retórica”20.

18. Íbid., p. 150.
19. Para a exposición das tradicións sigo basicamente R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit.
20. S. W. Littlejohn, “Communication Theory”, en T. Enos (ed.), Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication from
Ancient Times to the Information Age, Garland, New York, 1996, p. 117.
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Ademais, o seu estudo tivo unha continuidade sorprendente: desde a Antigüidade21 ata os
nosos días22 non houbo unha época histórica que non cultivase a arte da retórica e da reflexión que leva consigo, e cada época tivo os seus grandes mestres.
“Formalmente falando, a retórica é a arte de dirixirse a alguén e guiar as decisións e os xuízos, normalmente xuízos públicos que non poden decidirse pola forza ou polo coñecemento
do tema”23. A retórica implica, polo tanto, a vida social e a necesidade de deliberación para chegar a acordos en determinados temas que esixen tomar unha decisión de entre varias posíbeis.
Certamente a retórica como campo de reflexión ocupouse principalmente da composición eficaz do discurso, pero non cabe dúbida de que a mesma claridade dos seus obxectivos presenta cuestións de fonda transcendencia teórica, indo do puramente funcional ao
estético, ao ético e ao metafísico.
Por outra banda, o discurso público para a defensa de algo “é unha máis das múltiples
áreas da práctica comunicativa, como a conversa interpersoal, a información xornalística, o
deseño de CD-ROMs, etc., o que amosa que toda comunicación pode ser teorizada como
arte práctica e estudada en boa medida da mesma maneira que se estudou tradicionalmente a retórica”24.
A investigación retórica, que algúns denominan estudo da comunicación pública, “é
unha das poucas áreas de investigación que está aínda activamente informada polas súas
propias tradicións”25.
A semiótica, o estudo dos signos, coma a retórica, ten raíces antigas26, pero pode dicirse
que a semiótica, como tradición específica da teoría da comunicación, ten a súa orixe na
teoría da linguaxe de John Locke27, quen, no seu escepticismo –dubida de que os homes poidamos comprendernos uns aos outros–, expón a cuestión da intersubxectividade e da
mediación como un punto clave para reflexionar sobre a comunicación.
21. Cfr. Aristóteles, Retórica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
22. Cfr. R. L. Enos e L. Peters Agnew (eds.), Landmark Essays on Aristotelian Rhetoric, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwh, 1998.
23. T. B. Farrell, Norms of Rhetorical Culture, Yale University Press, New Haven, 1993, p. 1.
24. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 136.
25. T. B. Farrel, Norms of Rhetorical Culture, op. cit., p. 1.
26. Cfr. G. Manetti, Theories of the Sign in Classical Antiquity, Indiana University Press, Bloomington, 1993.
27. Concretamente, o Libro III de Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, Editora Nacional, Madrid, 1980 (orixinal de
1690). Cfr. ao respecto J. D. Peters, “John Locke, the Individual and the Origin of Communication”, en Quaterly Journal of Speech,
75, 1986, p. 387-399 e P. Steiner, “Semiotics”, en E. Barnouw, G. Gebner, W. Schramm, T. L. Worth e L. Gross (eds.),
International Enciclopaedia of Communication, Ofxord University Press, Nova York, 1989, volume 4, p. 46-50.
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No século XIX a semiótica tivo como principais cultivadores a Charles S. Peirce e
Ferdinand de Saussure, cuxas respectivas obras deron orixe a dous enfoques bastante diferentes. Nos nosos días o estudo dos signos continúa coas actuais teorías da linguaxe, do discurso, da interpretación, da comunicación non verbal, da cultura e dos medios28.
A semiótica, como disciplina científica, ocupouse con atención da transferencia dos significados e por iso desenvolveu un vocabulario que se adapta ben aos usos dos estudosos da
comunicación29. Pero a achega á tradición semiótica do estudo da comunicación vai máis
aló do préstamo dun vocabulario. Nesta tradición conceptualízase a comunicación como
mediación intersubxectiva por medio de signos. A comunicación así concibida explica e cultiva o uso da linguaxe e doutros sistemas de signos para mediar. Sinala Craig que “os problemas de comunicación na tradición semiótica son primariamente problemas de (re)presentación e transmisión de significado, de fendas entre subxectividades que poden ser superadas, malia que só de maneira imperfecta, polo uso de sistemas de signos compartidos”30.
Na súa orixe, a fenomenoloxía de Edmund Husserl é un intento de superar os paradoxos
existentes no pensamento moderno desde a formulación do cogito cartesiano31. É precisamente aí onde se creba a unidade da realidade para pasar a existir unha realidade explicábel
racionalmente por medio da lóxica, sometida á redución ou dúbida cartesiana –o mundo
transcendental–, e outra realidade irrelevante en termos científicos ou filosóficos, que se dá
por suposta e que é allea á lóxica formal –o mundo da vida cotiá32.
O eu transcendental, o ego cogitans, é solitario, non pode dar razón do que é alleo a el.
Xa Leibniz foi consciente do problema e intentou darlle unha saída coa súa monadoloxía33,
pero o feito é que a intersubxectividade, a existencia do outro, foi e segue sendo en boa
medida a “pedra do escándalo” do pensamento moderno.
Husserl xustamente propón a superación do problema sometendo a dúbida (epoché) a
propia dúbida metódica e aceptando as realidades da experiencia, do fenoménico, do
28. Cfr. F. Conesa e J. Nubiola, Filosofía del lenguaje, Herder, Barcelona, 1999.
29. Cfr. W. Leeds-Hurwitz (ed.), Social Approaches to Communication, Gilford, Nova York, 1995, p. 15.
30. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 136-137.
31. Cfr. E. Husserl, Meditaciones cartesianas. Introducción a la fenomenología, Fondo de Cultura Económica, Bos Aires, 1985.
32. Cfr. M. Martín Algarra, La comunicación en la vida cotidiana. La fenomenología de Alfred Schutz, Eunsa, Pamplona, 1993.
33. Cfr. G. W. Leibniz, Monadología, Pentalfa, Oviedo, 1981.
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mundo da vida cotiá, de aí que a tradición fenomenolóxica no estudo da comunicación se
centre na experiencia da alteridade, na explicación da interacción de identidade e diferenza
nas relacións humanas auténticas e no diálogo e outras prácticas de comunicación que permiten e sosteñen as relacións humanas.
Fronte ao que ocorría nunha esfera de reflexión transcendental, isto é, sometida á dúbida fundamental sobre a idea do mundo e construída por medio de apriorismos da lóxica
formal, a comunicación na fenomenoloxía “non é simplemente unha teoría imposta desde
arriba por algunha razón autocrática, senón máis ben unha exposición do proceso comunicativo tal e como ten lugar na experiencia”34. E enténdese que na comunicación –coma en
todo o humano– se dean paradoxos que non caben nun sistema lóxico perfecto e pechado,
pero que son perfectamente cotiáns na vida humana. Así, a comunicación implica, polo
tanto, a non comunicación, pois atopámonos en situación de comunicación ao recoñecermos a alguén como non-eu, descoñecido e descoñecedor ao mesmo tempo.
A tradición fenomenolóxica, que se desenvolve principalmente desde o século XX, sempre se caracterizou pola súa variedade e amplitude disciplinar e caben nela escolas como o
existencialismo de Heidegger, a hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, e pensadores tan
diversos como o pai do personalismo, Martin Buber, o científico social Alfred Schutz ou o
psicólogo Carl Rogers.
Hai quen centra a tradición fenomenolóxica do estudo da comunicación entendida
como diálogo. O personalista español Carlos Díaz afirma que “na comunicación persoal o
absurdo sería pretender a ausencia de proximidade ou respectividade, pois, á fin e ao cabo,
que significa etimoloxicamente o termo ‘absurdo’ senón unha sinxela tradución de ab-surdus, xordo respecto do outro e respecto do outro?”35. Certamente é un tema importante para
os autores desta corrente, pois é especialmente apropiada para a descuberta do outro. Pero
non é o mesmo diálogo que experiencia da alteridade. A intersubxectividade é un pre-requisito, é un problema previo á comunicación. O diálogo implica a existencia do outro, non só
34. J. J. Pilotta e A. Mickunas, Sciencie of Communication. Its Phenomenological Foundation, Lawrence Erlbaum Associates,
Holldale, 1990, p. 81.
35. C. Díaz, Enmanuel Mounier. (Un testimonio luminoso), Palabra, Madrid, 2000, p. 244.

188

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 189

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

a de o outro, e supón unha interacción, unha acción social, que non ten por que existir pola
simple coexistencia.
Por outra banda, se o diálogo se entende de xeito estratéxico, ocorre que “a busca consciente de obxectivos, por moi boas que as intencións dun poidan ser, aniquila o diálogo
interpoñendo os propios obxectivos e estratexias como barreira contra a propia experiencia
dun mesmo e a do outro”36. Isto é especialmente claro cando os obxectivos da comunicación son distintos da comprensión mutua, da superación da fenda existente pola individualidade, da comuñón37. Sen dúbida, a “materialidade” dos produtos e estratexias da
comunicación fan correr o risco de esquecer que eses produtos e esas estratexias son para a
comprensión, para a comuñón, para a supresión da división sen perda da propia identidade. A comunicación “esixe” a materialidade do produto, e iso non “aniquila” o diálogo. Si
resulta paradoxal que os produtos da comunicación –expresivos– sexan os que, ao mesmo
tempo, posibilitan e dificultan a comunicación. Os produtos dun contacto, pero tamén illamento entre os que coparticipan na situación de comunicación.
Ás veces descríbese a tradición fenomenolóxica da teoría da comunicación como algo
idealista e dificilmente realizábel. No entanto,
a tradición fenomenolóxica, malia a linguaxe arcana que emprega a cotío, pode ser plausíbel á
xente do común a través das apelacións retóricas ás crenzas comúns segundo as cales debemos tratarnos como persoas (eu-ti) non como cousas (eu-iso), e que é importante recoñecer e respectar
as diferenzas, aprender dos outros, buscar o substrato común, e evitar a polarización e a deshonestidade estratéxica nas relacións humanas. Todos temos experiencia de encontros con outros en
que parece que descubrimos unha comprensión inmediata alén das palabras. Todos sabemos,
como afirman os fenomenólogos de varias maneiras, que a honestidade é a mellor estratexia, que
as relacións de apoio mutuo son esenciais para o noso desenvolvemento saudábel como seres
humanos, e que as relacións humanas máis satisfactorias se caracterizan pola reciprocidade e a
non dominación38.
36. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 139.
37. Cfr. M. Martín Algarra, Teoría de la Comunicación: una propuesta, op. cit., p. 164-172.
38. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 139.
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Certamente a reflexión de corte fenomenolóxico sobre a comunicación, aínda sendo
de índoles moi diversas, tende a preguntarse polos fins cunha perspectiva antropolóxica.
Bo exemplo disto atopámolo na obra de Buber39. Esta postura implica un enfoque máis
abstracto e que non esquiva as cuestións filosóficas, antropolóxicas, éticas, de teoría social
e política, etc., implicadas en toda acción humana40.
En calquera caso, hai que sinalar que a fenomenoloxía non é un pensamento anxelical
aplicábel en exclusiva á comunicación interpersoal pero non a situacións de comunicación
distintas ao diálogo entre ti e eu, como podería ser a comunicación de masas. Isto non é
así, en primeiro lugar, porque na comunicación de masas tamén se produce unha superación do eu, un encontro coa alteridade (senón, non sería comunicación); e en segundo
lugar, porque ese encontro co outro que se dá na comunicación de masas non é máis complexo ca o que se dá no diálogo ou na relación cara a cara, senón que, pola contra, a comunicación de masas é moito máis básica, malia a aparencia complexa que lle dá a súa condición industrial. Á fin e ao cabo, esta non é máis ca a necesaria produción que se ten que
dar en calquera tipo de comunicación, neste caso si, máis complexa, pero esencialmente
idéntica. A comunicación non pode ser “espiritualista”: a materialidade é indispensábel na
comunicación xa que cómpre producir, fabricar, para comunicar, ben sexa entre dous, ben
sexa entre masas. Non sei ata que punto se pode dicir que isto sexa “doutrina” fenomenolóxica nun sentido estrito, pero do que non cabe dúbida é de que tamén hai fenomenoloxías “materialistas”.
Por outra parte, convén non esquecer que, propiamente, a teoría da comunicación existe porque apareceu a comunicación a través de mediacións técnicas de produción e difusión
que a converteron en algo que configura o mundo e non só cada mente.
Na tradición cibernética enténdese que a comunicación é o procesamento da información. Os procesos explícanse especialmente ben con esquemas, e por iso Ludwig von
Bertalanffy e a súa teoría xeral de sistemas41 encaixa perfectamente nesta tradición e convive
39. Cfr. especialmente M. Buber, Yo y Tú, Caparrós Editores, Madrid, 1995.
40. Crf. J. D. Peters, Speaking into the Air. A History of the Idea of Communication, The University of Chicago Press, Londres, 2000,
p. 10.
41. Cfr. L. von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones, Fondo de Cultura Económica,
México, 1976.
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coa escola propiamente cibernética, expresada primariamente nas obras de Norbert Wiener42
e de Claude Shannon e Warren Weaver43.
Con esta tradición introduciuse a idea do proceso na teoría da comunicación, e isto
explica que o concepto de comunicación se fixese aínda máis amplo, posto que case calquera
realidade pode ser explicada como proceso e, por iso, con “esquemas” comunicativos44.
Nesta tradición cabe o estudo de por que funcionan os sistemas complexos, sexan vivos ou
non, grandes ou pequenos… e, de ser o caso, por que non funcionan. A cibernética é esencialmente funcionalista e o funcionar ou non funcionar é un problema de proceso. Se a
comunicación se reduce ao cumprimento do proceso, a investigación sobre a comunicación
será xustamente iso.
En boa medida esa é a razón pola que os modelos cibernéticos teñen aceptación en todos
os ámbitos das ciencias humanas: a partir da teoría de sistemas, son flexíbeis e adaptábeis a
calquera realidade, e, polo tanto, útiles para a xeneralización que é propia das ciencias e tan
difícil nas humanidades (nas ciencias do espírito e da cultura). Por iso é frecuente o uso de
modelos cibernéticos na lingüística e mesmo na análise literaria e na artística.
Se os problemas de comunicación se reducen á transmisión enténdese que entre as teorías da comunicación atopemos achegas de áreas tan diversas coma a ciencia dos sistemas e
da información, a ciencia cognitiva e a intelixencia artificial, a teoría social funcionalista, a
análise de redes e da escola batesoniana da comunicación interpersoal45.
A pretensión de universalidade da teoría xeral de sistemas ou da teoría da información,
construída sobre a base dunha renuncia de facto a coñecer o que as cousas son e quedar só no
coñecemento de cal é o seu lugar e a súa función, presenta problemas de carácter epistemolóxico: en última instancia, ao renunciar ao ser renúnciase a distinguir, e así ocorre que no
concepto de comunicación formalizado ao modo cibernético cabe todo: “para a cibernética,
a distinción entre mente e materia é só unha distinción funcional coma a distinción entre
42. Cfr. N. Wierner, Cybernetics, John Wiley, Nova York, 1948.
43. Cfr. C. Shannon e W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana, 1949.
44. Cfr. J. Roger (a cura di), La Teoría dell’Informazione, Societá Editrice Il Mulino, Bologna, 1974, p. 5 e J. D. Peters,
“Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication Research”, en Communication Research, 13, 1986, p. 528 e ss.
45. Cfr. P. Wtzlawick, J. H. Beavin e D. D. Jackson, The Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns,
Pathologies and Paradoxes, W. W. Norton, Nova York, 1967.
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hardware e software. O pensamento non é máis ca o procesamento de información, e por iso
ten perfecto sentido dicir que o pensamento individual é comunicación ‘intrapersoal’ e que
os grupos e as organizacións tamén pensan, as sociedades todas pensan, e os robots e os organismos artificiais pensarán finalmente”46. Non é posíbel distinguir, separar, organizar, clasificar, facer ciencia, nunha palabra, se o obxecto de estudo é creado desde un enfoque formal.
Por iso ás veces esta perspectiva sobre a comunicación resulta “inaceptábel para o sentido
común porque sinala sorprendentes analoxías entre os sistemas viventes e os non viventes,
desafía as crenzas comúns sobre o significado da conciencia e da emoción, e cuestiona as
nosas distincións habituais entre mente e materia, forma e contido, o real e o artificial”47.
Na cibernética, “información” (o que unha mensaxe significa) non é máis ca unha función (coma a de feedback ou a redución da incerteza). Na teoría matemática da comunicación
non existe propiamente a mensaxe senón a función da mensaxe. Non hai polo tanto contido, posto que o que importa é a realización do proceso. En realidade é un esquema, un plano
de enxeñeiro, máis ca unha proposta teórica. É certamente abstracta, pero non teórica.
En suma, no modelo de transmisión, na cibernética, os problemas de comunicación son
interrupcións no fluxo de información debido ao ruído, á sobrecarga de información ou á
inadecuación entre estrutura e función. Como solucións para os problemas de comunicación aplica diversas tecnoloxías do procesamento de información e métodos de deseño de
sistemas, análise e xestión e, en última instancia, a intervención terapéutica.
Hai quen considera que a teoría da comunicación é a teoría da información, é dicir, que
identifican o concepto de comunicación co de transmisión48. Sen seren tan contundentes,
hai autores do noso campo que sosteñen que a teoría da comunicación, propiamente falando, naceu coa tradición cibernética: “A teoría da comunicación xorde do vencello cibernético entre a estatística e a teoría do control”, afirma Krippendorff49. Certamente, as obras de
Wiener e, sobre todo, de Shannon e Weaver, causaron un grande impacto entre os investi46. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 141.
47. Íbid.
48. Ao consultar a voz “Communication Theory”, The Cambridge Dictionary of Philosophy, por exemplo, remite á voz “Information
Theory” sen engadir máis comentarios. Cfr. R. Audi (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press,
Nova York, 1995.
49. K. Krippendorff, “Cybernetics”, en E. Barnouw, G. Gerbner, W. Schramm, T. L. Worth e L. Gross (eds.), International
Encyclopaedia of Communications, Oxford University Press, Nova York, 1989, volume 1, p. 444.
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gadores de mediados do século XX. Non só nos ámbitos aos que directamente se referían
esas obras –telecomunicacións, automática, termodinámica, etc.– senón en todos50. A repercusión foi especialmente importante no campo da comunicación polo seu estado aínda
nacente e carencial, pola pobreza da súa configuración como disciplina e porque a proposta da teoría matemática da comunicación ofreceu uns instrumentos de traballo (vocabulario, metodoloxía, etc.) e unha aparencia científica (coa súa conseguinte dose de respectabilidade) dos que ata daquela carecera a investigación da comunicación51. As súas achegas son
sen dúbida de interese, aínda que desigualmente valoradas.
A tradición sociopsicolóxica no estudo da comunicación correspóndese coa corrente habitualmente chamada mass communication research. Como sinala Delia, tras a Segunda Guerra
Mundial
o estudo da comunicación atopou os seus principais modelos nos estudos de Lazarsfeld e Berelson
sobre o voto e nos estudos experimentais de Hovland sobre a persuasión. Arredor da metade dos
anos 50, o estudo sobre comunicación de corte teórico interesouse sobre temas relacionados cos
efectos. Este traballo recreaba en liñas xerais o marco da mediación da psicoloxía social, que xa
puxera de manifesto nos anos 30 (…) os roles mediadores na comunicación das predisposicións do
receptor e os procesos sociais, e (…) a posibilidade de efectos diferenciados52.

Esta tradición que procede dos “pais fundadores” exerceu e continúa exercendo unha
importante influencia nos estudos sobre comunicación. De acordo con estas ideas, a comunicación conceptualízase como un proceso de expresión, interacción e influencia. Craig
sinala que neste proceso “o comportamento dos humanos, ou doutros organismos complexos, expresa mecanismos, estados e riscos psicolóxicos e, a través da interacción con expresións similares doutros individuos, produce unha gama de efectos cognitivos, emocionais e
de comportamento”53.
50. Cfr. J. Roger (a cura di), La Teoria dell’Informazione, op. cit., p. 6.
51. Cfr. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 122; B. A. Fisher, Perspectives on Human Communication,
McMillan, Nova York, 1978, p. 18 e J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication Research”, op.
cit., p. 528.
52. J. G. Delia, “Communication Research: A History”, op. cit., p. 63.
53. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 143.
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Nesta tradición de estudo, desde o punto de vista “sociolóxico” os procesos de comunicación poden ser diversos: dun a outro, dun a moitos, de moitos a moitos… Cando no proceso están implicados moitos cumprirá a utilización de medios tecnolóxicos. En calquera
caso a comunicación terá que contar sempre coas características sociolóxicas do contorno e
dos grupos en que ten lugar o proceso así como coas predisposicións psicolóxicas dos que
participan nel, é dicir, as súas actitudes, estados emocionais, personalidade, etc., que están
pola súa vez modificadas polos efectos da mesma interacción social, ben sexa a través da tecnoloxía, ben da influencia persoal.
Ao entendermos así a comunicación, a tradición sociopsicolóxica explica as causas e
efectos dos comportamentos individuais e sociais e cultiva os modos de empregar o control
deses efectos. Traballouse e trabállase na manipulación de comportamentos e coñecementos
así como na súa medición. Boa parte da investigación en comunicación faise con estes presupostos: os seus resultados son abondosos, en todos os niveis e especialmente na comunicación de masas.
Pero, aínda que a mass communication research leva a cabo unha aproximación bastante
atinada á comunicación como realidade, está enchoupada de positivismo metodolóxico e
un certo mecanicismo psicolóxico. Soubo combinar o estudo dos elementos da comunicación cos procesos que poñen en relación eses elementos e co resultado desa relación (neste
sentido é debedora da teoría xeral de sistemas).
No entanto, desde o meu punto de vista, nesta tradición dáselle un papel pasivo ao
que recibe a influencia. En boa medida esa é a súa debilidade, pois aquel ou aqueles que
son obxecto da influencia non son en absoluto pasivos. Esta tradición limita a interacción
a expresións de individuos ou grupos. Na miña opinión, o que produce a interacción son
expresións e interpretacións orientadas ao mutuo coñecemento. Non hai un só actor,
senón que cada partícipe na situación de comunicación ten un papel activo. Cando se
perde esa orientación social non hai propiamente interacción (isto é, non hai mutualidade, non é precisa a participación do outro para completar a acción, o proceso), senón que
hai un simple contacto entre individuos que non se esixen mutuamente para alcanzar un
fin común54.
54. Cfr. M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, op. cit., p. 71.
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A feble fundamentación filosófica e especialmente antropolóxica da tradición sociopsicolóxica fai en ocasións contraditorios os seus avances. Parten, como é habitual na tradición
liberal, dunha concepción exclusivamente individualista do ser humano. Pero se o home é un
ser illado (e éo se parte do ego cogitans) non cabe a acción social, a interacción. E ademais non
hai xeito de atopar unha explicación a esas situacións sociais (a influencia, os efectos, etc.). O
único que cabe é o escepticismo: como non é posíbel a relación social, e xa que logo a comunicación (porque só se coñece o home illado), o que semella relación social –a comunicación,
por exemplo– non é máis ca unha aparencia indemostrábel. Neste caso é o escepticismo, ou
cando menos a dúbida, o fundamento epistemolóxico, e iso non é o natural. O razoábel é
aceptar o coñecemento humano como verdadeiro e intentar explicalo, tamén nos seus erros,
tachas e excepcións; no entanto, non é tan razoábel adoptar un prexuízo que desde o inicio
nega ou pon en dúbida o evidente para o sentido común (isto é: a capacidade humana de
coñecer verdadeiramente) e forzar a realidade evidente para non forzar o prexuízo.
En calquera caso podería dicirse que a sociopsicolóxica é unha visión “dotada de sentido” do simple contacto que propón a tradición cibernética. Non abonda co proceso: importan os contidos simbólicos e as “accións” (e as “paixóns”, engado eu) na comunicación. E,
fronte á tradición semiótica, a sociopsicolóxica sostén que a comunicación non son só signos (contidos) senón signos e símbolos que afectan, que están en alguén, que chegan a
alguén, que proceden de alguén. Neste sentido, pode afirmarse que é unha visión que
humaniza a comunicación.
Na tradición sociocultural importan tamén os “efectos” da comunicación por enriba da
súa natureza. Pero ao falar de efectos non nos referimos, obviamente, ao que considera a tradición sociopsicolóxica senón á orde social que resulta da comunicación, e especificamente
da comunicación de masas. Así, James Carey define a comunicación como “un proceso simbólico por medio do cal a realidade é producida, mantida, reparada e transformada”55. Por
outra banda, esta tradición, como expresa un dos seus membros sobranceiros na escola británica dos estudos culturais, Stuart Hall, rexeita explicitamente nas súas obras as metodoloxías empíricas empregadas na mass communication research56. Para Hall o tema relevante
55. J. Carey, Communication as Culture. Essays on Media and Society, Routledge, Nova York, 1992, p. 23.
56. Cfr. S. Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, Londres, 1997.
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non sería, por exemplo, a porcentaxe de estadounidenses que apoian que o seu país loite
contra Saddam Hussein, senón que a cuestión crucial é como os medios crearon un apoio
unánime á invasión de Iraq entre un público que estivera previamente dividido sobre o
tema57.
A teoría sociocultural da comunicación é herdeira do pensamento marxista a través da
teoría social dos autores da Escola de Frankfurt, da semiótica, especialmente de Roland
Barthes, de antropólogos como Geertz e de filosofías de corte radical coma a do francés
Michel Foucault ou, máis recentemente, a de Noam Chomsky.
Nas distintas exposicións desta corrente a comunicación concíbese como un proceso
simbólico que produce e reproduce pautas socioculturais compartidas. A comunicación,
polo tanto, explica como se crea, realiza, sostén e transforma a orde social (un fenómeno de
nivel macro) nos procesos de interacción de nivel micro.
Por outra banda, e como reflexo da fonda inspiración marxista desta corrente, especialmente en Europa, como o noso ambiente sociocultural está constituído e mantido en boa
medida por códigos simbólicos e medios de comunicación, o proceso de produción do
ambiente social está dominado polo choque dialéctico do xa estabelecido (a orde social) e a
novidade introducida pola interacción. Neste sentido, o proceso é de “produción” e de “reprodución”, que suxire a paradoxal reflexividade do proceso. Por unha banda, as nosas interaccións cotiás cos outros dependen e están condicionadas intensamente polas pautas culturais e polas estruturas sociais preexistentes producidas polas nosas interaccións cotiás previas.
Pero, ao mesmo tempo, a interacción social é tamén un proceso creador que permite e
mesmo require unha boa cantidade de improvisación e que, colectivamente e a longo prazo,
produce a mesma orde social que fai posíbel a interacción en primeira instancia á que se
oporá dialecticamente despois.
Esta caste de negativismo fai difícil comprender as análises da realidade inmediata feitos
estes presupostos, posto que calquera realidade social e o seu oposto caben dentro dos esquemas do marxismo filosófico e, en xeral, das filosofías hegelianas do absoluto. E ocorre que o
fracaso de situacións propiciadas por este tipo de pensamentos non só non provocan o fracaso dos seus presupostos filosóficos, senón que estes son capaces, mesmo, de asumilos.
57. Cfr. E. Griffin, A First Look at Communication Theory, McGraw Hill, Boston, 2000, p. 337.
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Ese mesmo “contradicionismo dialéctico” prodúcese na cultura, que é negada polas relacións entre individuos sustentadas na cultura, pero anticulturais por individuais e por contrastar co cultural. Pero, pola súa vez, esa mesma negación cambia e dálle vida á cultura,
polo que o cultural (xeral) e o particular créanse e destrúense mutuamente; como di a canción: “ni contigo ni sin ti”.
Na miña opinión, e como veño repetindo ao longo de todas estas breves caracterizacións
das aproximacións da investigación ás teorías da comunicación, todo isto é consecuencia da
noción individualista (racionalista) do home: ser solitario que se opón por sistema ao social
(homo homine lupus) porque o limita. Como se observa, paradoxalmente, a antropoloxía
marxista e a liberal están moi preto. Se se entende o home como ser social por natureza,
polo tanto coa mesma síntese do individual e do común (cada un é a humanidade), o problema queda superado por elevación.
Mattelart58, bo coñecedor desta corrente, reflicte ben o paradoxo de que as posicións
rupturistas fronte á hexemonía da orde estabelecida dos sistemas imperantes convértense na
orde estabelecida hexemónica en canto triúnfan e, por isto mesmo, en obxecto de enfrontamento por parte de novas posicións revolucionarias ou rupturistas. Polo tanto, “unha
práctica de comunicación –ou práctica discursiva– é, polo tanto, un medio actual de expresión nunha comunidade, dadas as específicas escenas e particulares circunstancias históricas
(no sentido máis amplo) desa comunidade”59. Os medios de comunicación e os modos
expresivos forman polo tanto parte dese proceso de produción e re-produción da vida social,
do Milieu. Por iso, segundo esta tradición, en “calquera actividade ou artefacto que teña
valores simbólicos que artellen os individuos en posicións con respecto a cada un dos outros
ou das súas colectividades, o comunicativo está presente”60.
A tradición crítica (considerada en sentido amplo) vai desde Marx, a través da Escola de
Frankfurt ou doutras liñas do marxismo serodio ou do posmarxismo, ata as teorías actuais
da economía política, os estudos críticos culturais, a teoría feminista e escolas de pensamento relacionadas con novos movementos de independencia.
58. A. Mattelart e M. Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación, Paidós, Barcelona 1997.
59. D. Carabaugh, Situating Selves: The Communication of Social Identities in America Scenes, SUNY Press, Albany, 1996, p. 14.
60. E. W. Rothenbuhler, “Argument for a Durkheimian Theory of the Communicative”, en Journal of Communication, 43, 1993,
p. 162. 158-163.
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No entanto, como ocorre con todo pensamento dialéctico, poderían buscarse as orixes
da tradición crítica nas ideas de Platón sobre a dialéctica socrática como método para alcanzar a verdade. O diálogo entendido como interacción, como disputa por medio de preguntas que provocan a reflexión crítica ao descubrir as contradicións das posicións previamente asumidas.
Pero a teoría crítica é fundamentalmente herdeira do marxismo. Non obstante, xa a primeira Escola de Frankfurt61 –Horkheimer, Adorno, Marcuse, etc.– cultivou un marxismo
heterodoxo, pois substituíu a crítica da economía política do marxismo clásico pola crítica
á estrutura social, na que interactúan os individuos e na que se produce a súa auténtica opresión.
Para a tradición crítica o problema de comunicación básico na sociedade xorde das forzas materiais e ideolóxicas que impiden ou distorsionan a reflexión discursiva. A comunicación así concibida explica como a inxustiza social se perpetúa polas distorsións ideolóxicas e como a xustiza pode ser en teoría potenciada a través de prácticas comunicativas que
fagan posíbel a reflexión crítica ou a toma de conciencia co fin de desenmascarar esas distorsións e así facer posíbel a acción política para liberar delas os implicados62.
O marxismo pon unha grande énfase nos medios de comunicación. A comunicación é
o resultado da tensión entre a creatividade individual e presión social sobre esa creatividade. Só cando os individuos son verdadeiramente libres de expresarse a si mesmos clara e
racionalmente quedarán liberados da opresión, pero iso non é posíbel na sociedade de clases. Por iso, o conflito, a tensión, a contradición son realidades inevitábeis na nosa sociedade mentres se manteña a orde social actual. A situación ideal é aquela en que se poidan oír
todas as voces de xeito que ningunha delas se impoña ás demais.
O máis coñecido dos membros da Escola de Frankfurt e Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación e Humanidades, Jürgen Habermas63, salienta a inestabilidade intrínseca en
cada acto de comunicación, que en principio está orientado ao logro da comprensión mutua,
pero no que de facto existe unha tendencia inherente a ser xulgado como non verdadeiro,
61. Cfr. para unha breve perspectiva histórica T. B. Farrell e J. A. Aune, “Critical Theory and Communication: A selective
Literature Literature Review”, en Quaterly Journal of Speech, 65, 1979, p. 93-120.
62. Cfr. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 145-149.
63. Cfr. J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1998.
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defectuoso, distorsionado, incompleto. A auténtica comunicación dáse só no proceso de
reflexión discursiva que move a unha transcendencia que nunca pode ser completa e finalmente conseguida, pero o proceso reflexivo en si mesmo é progresivamente emancipatorio.
Na tradición crítica, pero especialmente en Habermas, xunto co marxismo convive –ou
quizais como consecuencia del– unha postura ilustrada que confía na posibilidade do xurdimento no espazo público dun diálogo público racional e igualitario –como o da
Ilustración, segundo Habermas– no que se darían as condicións de igualdade que posibilitarían a verdadeira democracia mediante a dinámica dunha opinión pública rexida polos
verdadeiros intereses públicos e cidadáns64. Elisabeth Noelle-Neumann é moi crítica con esta
postura habermasiana: en primeiro lugar porque a investigación histórica demostrou que a
Ilustración non foi un período que destacase polo seu respecto á igualdade nin á democracia65; e en segundo lugar porque a investigadora alemá considera que a opinión pública é
basicamente irracional e emocional, responde a mecanismos de defensa e de inclusión no
grupo e non tanto á racionalidade dunha decisión persoal tomada sen presións66.
3. CONSIDERACIÓNS FINAIS
A riqueza destas achegas e teorías á teoría da comunicación é evidente. Prescindir delas
sería propio de presuntuosos ou ignorantes. É claro que ese patrimonio de que afortunadamente dispón a teoría da comunicación enriquece as posibilidades de coñecemento do seu
obxecto de estudo, esa realidade chamada comunicación, difícil de definir pero protagonista da vida do ser humano en sociedade. Este é o fin primordial da teoría da comunicación.
E o coñecemento das teorías é un medio imprescindíbel para este fin.
O estudo das teorías da comunicación é, pois, un obxecto de estudo secundario pero
necesario para a teoría da comunicación. Entre outras cousas porque axuda a configurar disciplinariamente o campo de estudo abrindo as portas ao enriquecemento mutuo de correntes de estudo da comunicación que estiveron tradicionalmente illadas entre si. Craig ofrece
un exemplo desas posibilidades:
64. Cfr. J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
65. Cfr. B. Nathans, “Habermas ‘Public Sphere’ in the Era of the French revolution”, en French Historical Studies, 16, 1990, p.
620-644.
66. Cfr. E. Noelle-Neumann, La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós, Barcelona 1995, p. 83-91.
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As nocións de estratexia e de técnica da comunicación, por exemplo, son relevantes en
varias tradicións, pero a reflexión transversal nas tradicións retórica, fenomenolóxica, cibernética,
social psicolóxica e crítica, problematiza esas nocións dun xeito interesante tanto na teoría coma na
práctica. O problema da estratexia fronte á autenticidade (retórica, ou sociopsicolóxica fronte á
fenomenolóxica), o problema da intencionalidade fronte á funcionalidade (retórica ou fenomenolóxica), o problema de probar a eficacia das técnicas de persuasión (sociopsicolóxica fronte á retórica), o problema da razón instrumental como distorsión ideolóxica (crítica fronte á cibernética ou
sociopsicolóxica); todos estes problemas poden ser agora recoñecidos e sinalados como centrais,
como definidores do campo da teoría da comunicación67.

Os problemas sinalados por Craig máis arriba como susceptíbeis de ser tratados polas
diversas tradicións responden no seu conxunto a un tema. Na miña opinión, frecuentemente tratado: a oposición –aparente, suposta, posíbel ou real– entre creatividade e efectividade
presente en calquera caso de comunicación. Pero esta suposta oposición responde a unha
mala fundamentación teórica do fenómeno, á falta de reflexión sobre a realidade cotiá, á “realidade real” da comunicación: a comunicación é acción social e polo tanto a creatividade é
para a eficacia, para a integración social, para a comprensión. Cando a creatividade illa os
coparticipantes na comunicación non se pode falar de liberdade de comunicación, de liberación de ataduras para quen se expresa, porque neste preciso instante deixamos de estar fronte á realidade da comunicación e pasamos a estar ante a realidade do illamento, da soidade.
Ao considerar a teoría da comunicación só como meta-discurso, Craig identifica os problemas da comunicación na busca das contradicións e congruencias entre os distintos discursos sobre a comunicación. Non son estes problemas da comunicación como obxecto de
estudo, e polo mesmo tampouco son senón secundariamente problemas da teoría da comunicación. Os problemas que debe afrontar a teoría non son os problemas de expresión ou
de interpretación dos variados discursos sobre a cuestión, senón os problemas da realidade
da comunicación.
En resumo, a achega de Craig é, en xeral, moi positiva. Non só porque o é todo esforzo explicativo e sistematizador adecuadamente fundamentado (e este sen dúbida éo), senón
67. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 150.
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porque achega algunhas ideas de sumo interese. A primeira e máis obvia é que a teoría da
comunicación debe e pode ter como obxecto de estudo as teorías da comunicación e, ademais, ofrece unha posíbel solución ás tradicionais dificultades de comunicación existentes
no noso campo de estudo.
En segundo lugar, Craig aposta por unha versión disciplinaria da teoría da comunicación:
A principal consecuencia da nosa práctica disciplinaria é que nós, os teóricos da comunicación, temos agora algo moi importante sobre o que debater –a práctica social da comunicación–,
de xeito que debemos deixar de ignorarnos uns aos outros e comezar a orientar o noso traballo ao
campo da teoría da comunicación. De facermos isto o resultado será que haberá un campo de estudo da teoría da comunicación68.

E, en terceiro lugar, Craig clama pola necesidade de facerlles aos investigadores da
comunicación máis comprensíbel o campo de estudo, dotándoo así dunha “audiencia disciplinaria” que acolla a todos os que se dedican á investigación e docencia da comunicación,
o que implica agrandar o campo máis alá das percepcións de cada corrente ou escola; definir as preocupacións e temas para a investigación interdisciplinaria e educar os nosos estudantes no campo.
Por falar directamente da aplicación da investigación á docencia da teoría da comunicación, e obviamente polo seu interese, reproduzo a seguir os argumentos de Craig sobre a
educación dos estudantes:
Os que ensinamos teoría da comunicación enfrontámonos a retos únicos. Os alumnos de
licenciatura veñen ás clases de teoría da comunicación na procura de algo práctico, e nos ofrecémoslles teoría. Veñen por algo comprensíbel, e ofrecémoslles fragmentos dunha materia que ninguén pode comprender (máis de 249 teorías e seguen medrando). As análises [metateóricas presentadas] convidan a unha pedagoxía que trata do campo enteiro como un recurso para reflexionar
68 Íbid., p. 152-153.
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sobre problemas prácticos e, movéndose desde a visión esquematizada máis fondamente no campo,
non se arredan das preocupacións prácticas senón que se implican máis profundamente nelas69.

Recoñece, pois, a natureza instrumental das teorías para ensinar teoría, o cal implica un
recoñecemento de que a natureza metadiscursiva da comunicación non é un xeito acertado
de caracterizar a comunicación. A análise metadiscursiva pode ser adecuada para ocuparse
das teorías como obxecto de estudo, pero non da comunicación como obxecto de estudo.
Pero Craig fai referencia tamén aos estudantes de posgrao, é dicir, aos que comezan a
súa actividade investigadora. Para eles convén ir máis aló, pois non abonda con coñecer as
teorías, senón que teñen que aprender a empregalas no seu traballo de indagación sobre a
realidade da comunicación. Por iso os estudantes de posgrao que queiran levar a cabo unha
investigación “non poden ignorar a necesidade de especializarse metodoloxicamente e, polo
tanto, teoricamente”70. Non obstante, Craig mantén a súa idea de que “unha visión panorámica do campo pode capacitalos para destacar as implicacións do traballo especializado a
audiencias disciplinarias, interdisciplinarias ou legais”71.
Ás suxestións de Craig habería que lles engadir unha achega práctica interesante que a
teoría da comunicación pode facerlle ao resto do campo de estudo: a comunicación como
unha disciplina con diversidade de subdisciplinas.
A visión do campo realizada por Craig ofrécenos unha panorámica excelente do que hai
na teoría da comunicación. Non dubida de que poida haber e de feito xurdirán novas perspectivas teóricas. Esta afirmación é un recoñecemento explícito da riqueza do concepto, da
limitación da capacidade humana de coñecer e de explicar o coñecido e a un tempo da posibilidade de explicar as cousas adecuadamente de maneiras diferentes. Sempre se poderán
dicir máis cousas e mellor ditas sobre a comunicación. En contra do vaticinado por
Berelson, a comunicación como campo de estudo nunca se esgotará.

69. Íbid., p. 154.
70. B. Reeves, “Standpoint: How we Study what we Study”, en Journal of Broadcastings and Electronic Media, 36, 1992, p. 238.
71. R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, op. cit., p. 154.
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3.3. NOTAS SOBRE A CREACIÓN NON PLANIFICADA DE PALABRAS EN
LINGUA GALEGA (ANO 2003)
Susana López Fernández, Laura Montes García
Observatorio de Neoloxía
Universidade de Vigo

1. INTRODUCIÓN
Unha lingua ten vitalidade cando é capaz de crear novas palabras, polo que consideramos que o estudo dos neoloxismos que aparecen no galego neste momento concreto preséntase como unha cuestión fundamental e útil para analizar o proceso de evolución no que
está inmersa a nosa lingua.
Con esta pequena exposición práctica de datos extraídos da base do Observatorio de
Neoloxía da Universidade de Vigo durante os primeiros seis meses do ano 2003, pretendemos achegar unha mostra da capacidade de creación neolóxica do galego neste período.
Aínda que sabemos que contamos con poucos exemplos, os datos que presentamos poden
ser de interese para relacionalos e estabelecer comparacións con outros períodos que foron
ou van ser analizados.
Cómpre indicarmos que só nos centramos na neoloxía formal e de empréstito, deixando de analizar, por mor da escaseza de exemplos que posuímos, a neoloxía semántica. Por
suposto, tamén deixamos fóra da análise as repeticións neolóxicas, só presentando unha vez
cada unha das novas formas rexistradas.
Como xa indicamos anteriormente, os datos aquí presentados están extraídos da base de
datos do Observatorio, e dentro desta dos neoloxismos fornecidos polo Proxecto Neo diariamente. Este proxecto consiste no emprego dun sistema informático que peneira os candidatos a neoloxismos de páxinas baleiradas da Internet. Tendo en conta o concepto de neoloxía manexado no Observatorio, o Neo comproba se as palabras dun texto que se lle asigne detectar están ou non presentes no seu corpus de exclusión porque non apareceren nas
principais obras lexicográficas galegas. Se atopa unha palabra que non contén o corpus,
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recóllea como posíbel candidata a neoloxismo xunto co seu contexto para ser verificada posteriormente polos colaboradores do Observatorio.
Os datos que presentamos a continuación teñen como fonte as peneiras que este sistema realizou no período anteriormente citado (seis primeiros meses de 2003) pola rede nas
páxinas de Vieiros (nós empregaremos V nos exemplos fornecidos), A Nosa Terra (ANT), O
Correo Galego (OCG), Galicia Hoxe (GH) e Canal Ciencia (CC).
O esquema modelo do que partimos nesta análise co fin de estabelecer unha clasificación dos neoloxismos baséase no presentado por Xosé María Gómez Clemente e Alexandre
Rodríguez Guerra (2003: 95-168).
2. ANÁLISE DOS RESULTADOS
De seguido analizaremos os neoloxismos lexicográficos máis representativos que constitúen a base de datos do Proxecto Neo, recollidos na prensa galega con presenza na rede entre
os meses de febreiro e xuño do ano 2003. Os neoloxismos formais, é dicir, as formas creadas por procedementos de derivación e composición van ser o obxecto fundamental da nosa
análise. Este tipo de creacións ocupan case as dúas terceiras partes do total das formas analizadas e a restante está ocupada, practicamente, polos empréstitos.
Centrándonos nos procedementos formais cómpre salientar que é a derivación a que
ocupa o lugar máis importante, seguida da composición patrimonial e, o outro tipo de composición, a culta, sitúase a certa distancia. No outro gran grupo de neoloxismos, os empréstitos ou unidades recollidas de linguas estranxeiras, observamos un comportamento desigual
entre eles, pois son moi superiores en número os empréstitos non adaptados que proceden
maioritariamente do inglés e, por suposto, do castelán.
2.1. Neoloxismos formais
As formas de creación que empregan procedementos de derivación, composición e sintagmación podemos constatar que foron e seguen a ser o eixe central da nosa base de datos
xa que, como acabamos de dicir, os procedementos formais son empregados nas formacións
neolóxicas nunha cifra que oscila entre o 70% e o 80%. Estes son datos que se aproximan
en boa medida aos resultados ofrecidos por análises anteriores realizadas sobre o corpus do
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Observatorio de Neoloxía da Universidade de Vigo (Gómez Clemente e Rodríguez Guerra,
2003: 95-168).
2.1.1. Derivación
A derivación a través dos distintos procedementos derivacionais (sufixación, prefixación
e parasíntese) é, sen dúbida, o procedemento máis rendíbel nas novas formacións, como
podemos ver deseguido.
2.1.1.1. Sufixación
Os neoloxismos construídos por sufixación representan o máis importante dos procedementos derivativos, estamos pois ante o recurso máis produtivo de creación neolóxica en
relación ao corpus que manexamos. A continuación faremos un breve repaso polos principais elementos sufixais que serven de base para a aparición de novas unidades neolóxicas
mediante a unión aos diferentes radicais, tamén presentados. Cómpre termos en conta que
a nosa análise exclúe formas propias de procedementos derivativos como son os diminutivos, aumentativos, superlativos e adverbios en -mente; tampouco incluídas nos dicionarios
e que, polo tanto, configuran o corpus de exclusión.
A categoría gramatical que abrangue o ámbito nominal é o principal representado, no
que o número de substantivos é superior ao de adxectivos, seguido do ámbito verbal a unha
gran distancia.
I) A creación de substantivos
Os neoloxismos formados por sufixación que ofrecen a categoría gramatical de
substantivos aparecen representados nos nosos datos polos sufixos: -ción, -ismo, -dade,
-mento, -ado, -ería, -azo e -ncia.
O sufixo máis empregado para a formación de substantivos sobre bases verbais é
-ción, que ten o significado de ‘acción ou efecto’ (acreditación [V, 14/03/03], atomización [V, 18/02/03], batasunización [V, 12/02/03], criminalización [V, 26/06/03], peonalización [ANT, 14/04/03], priorización [V, 28/05/03], ralentización [V, 18/02/03],
rexionalización [V, 24/02/03], secuencialización [CC,15/04/03] xudialización [V,
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11/02/03]). Como podemos observar proceden de verbos xa codificados nas obras lexicográficas do galego, pero outros xorden de bases inexistentes que teñen a súa orixe en
substantivos non catalogados lexicograficamente (batasunización [V, 12/02/03]).
O sufixo -(e/i)dade é propio da creación de substantivos abstractos, tras unirse a bases
adxectivas como -al ou -ble (corresponsabilidade [ANT, 10/06/03], fiscalidade [V,
28/03/03], sinistralidade [V, 30/04/03], sostibilidade [V, 19/02/03]).
Aparecen outros substantivos abstractos formados co sufixo -mento e que adquiren o valor semántico de ‘acción ou efecto’, unido a bases verbais que, maioritariamente, pertencen á primeira conxugación pero tamén contamos con algún exemplo da
segunda ou da terceira. É importante o feito de non esquecer que estamos ante o segundo sufixo máis produtivo na creación de substantivos (anulamento [OCG, 24/02/03],
apreixamento [V, 08/04/03], avistamento [ANT, 14/04/03], bombardeamento [V,
18/02/03], inquerimento [ANT, 29/04/03], remozamento [ANT, 23/04/03]).
Despois dos analizados anteriormente o sufixo máis común vai ser -ismo unido
a bases adxectivas ou verbais. Emprégase ben para se referir ao ‘xeito de proceder’ ou ben
para denominar determinadas tendencias ideolóxicas, doutrinas ou correntes (amarelismo [V, 08/04/03], discordianismo [V, 16/04/03], visionarismo [ANT, 23/04/03]).
O sufixo -ería, unido a bases substantivas, emprégase co valor de actividades profesionais como ocupación ou lugar onde se desenvolven estas (mensaxería [V,
25/02/03]).
Tamén unido a bases substantivas aparece o sufixo -azo, que achega o valor de
‘golpe ou instrumento’ como podemos ver en: decretazo [ANT, 13/05/03] ou en estacazo [OCG, 08/04/02].
O sufixo -ado/a vai aparecer unido a substantivos como acontece en tourada
[ANT, 14/04/03].
Moitas variantes eruditas aparecen representadas a través do sufixo -ncia unidas
a bases verbais que aparecen nos dicionarios (incomparecencia [V, 18/02/03], inoperancia [V, 27/05/03]) ou doutros que resultan inexistentes como itinerancia [ANT,
29/05/03].
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II) A creación de adxectivos
As formas neolóxicas que resultan ser adxectivos ocupan porcentualmente o
segundo lugar no proceso derivacional de sufixación. Entre os sufixos que se unen aos
distintos radicais para formar estes adxectivos son salientábeis -(i)ano, -ico, -ble, -(t)ivo
e -ar.
Se excluímos todos os xentilicios que poden estar formados por este sufixo,
observamos que está estreitamente relacionado coa formación erudita de adxectivos que
se engaden a un substantivo para indicar ‘relativo a’, como podemos observar no seguinte exemplo: circadiano [CC, 15/04/03].
Dous son os valores que o sufixo -ico, unido a bases substantivas comúns, presenta a través dos exemplos recollidos nesta análise; o valor caracterizador, que apunta
calidades que caracterizan as persoas ou as cousas (antibélico [V, 21/05/03], bético [V,
12/02/03], multifacético [ANT, 23/04/03], transxénico [V, 23/06/03]), e relacional
como ‘relativo ou pertencente a’ (cibernaútico [V, 11/02/03], mediático [V, 18/02/03],
robótico [CC, 15/04/03]).
O sufixo -ble preséntase unido a bases verbais para converter as novas formas en
caracterizadoras da posibilidade de acción (irrepetible [V, 28/05/03], alcaldable [V,
05/04/03]).
Mantendo a noción caracterizadora partindo de bases verbais contamos co sufixo -(t)ivo/a (colaborativo [V, 09/02/03], inaugurativo [V, 18/05/03], reivindicativa [V,
24/06/03]).
Finalmente atopamos exemplos illados con outros sufixos que ofrecen a posibilidade de formación de adxectivos partindo de bases substantivas como -ar (interescolar
[V, 06/05/03]), -il (enxeñeiril [V, 17/04/03]) ou -udo (concienzudo [OCG, 22/02/03]).
III) A creación de adxectivos e substantivos
Son moitas as formas nominais de nova creación que, valéndose dun elemento
sufixal, orixinan nomes que poden ser clasificados como substantivos ou como adxectivos. Os sufixos dos que se valen estas novas formas son, fundamentalmente, -ista, -dor,
-eiro, -al, -nte e -torio.
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En relación ao sufixo -ista observamos que os comportamentos dos neoloxismos
respecto ao significado é desigual. Así, temos formas que achegan o significado de ‘partidario de determinadas ideoloxías’ (ambientalista [V, 23/06/03], conservacionista
[OCG, 30/01/03], deportivista [OCG, 24/02/03], frontista [OCG, 08/04/03], peneuvista –formación por siglación– [ANT, 29/04/03], uniformista [OCG, 08/03/03]) e
outras formas que presentan un valor xeral moi próximo ao simple ‘relativo a’ ou ‘propio de’ (baloncestista [OCG, 24/02/03], brigadista [V, 26/03/03], informalista [ANT,
29/04/03], rupturista [ANT, 29/05/03], tanquista [V, 27/05/03]).
O sufixo -dor, que aparece unido a bases verbais, ocupa o segundo lugar do
grupo dos sufixos que forman adxectivos e substantivos. O principal valor semántico
que achega este sufixo é o de caracterizador coa implicación do axente ou ocupación na
realización dunha acción determinada (atropelador [GH, 23/06/03], inaugurador [V,
11/05/03], mobilizador [ANT, 08/04/03], navegador [V, 16/02/03], reactivador [V,
11/03/03]).
Outro dos sufixos que atopamos neste grupo é -eiro/a, que unido a bases substantivas contribúe a que posúan o significado de ‘ocupacionalidade’ ou de ‘partidario
dunha corrente ou doutrina’ (blogueiro [V, 18/03/03], escopeteiro [V, 27/02/03], navalleiro [V, 26/02/03], patrulleira [V, 26/02/03], piqueteiro [V, 03/06/03], quimiqueiro [V,
11/03/03], tomboleiro [OCG, 08/02/03], xunteiro [OCG, 08/03/02]).
Superando levemente en número de exemplos ao anterior, aparece o sufixo -al,
presentando a noción de ‘relación ou pertenza’, unido a bases substantivas (comunicacional [V, 14/03/03], funcionarial [ANT, 29/04/03], grupal [V, 18/03/03], orzamental
[V, 20/02/03], promocional [V, 17/03/03]) e hai, ademais, algúns exemplos que se forman sobre bases prefixadas e que contan con certa presenza (interanual [V, 12/06/03],
multifuncional [ANT, 23/04/03], pro-occidental [V, 11/02/03]).
As formas que son derivadas polo sufixo -nte proceden, exclusivamente, de verbos. Presentan un valor axencial de acción ou calidade, dando lugar tanto a adxectivos
como a substantivos en número proporcional (acertante [V, 15/05/03], chamante [V,
16/03/03], convocante [ANT, 26/02/03], impactante [OCG, 08/02/03]).
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Moi poucos son os exemplos de formación entre os que atopamos o sufixo -torio
como base de adxectivos formados sobre verbos (revocatorio [ANT, 12/02/03]) e en ningún caso aparece nos datos analizados como substantivo.
IV) A creación de verbos
Os verbos creados como novas formacións neolóxicas son moi escasos se os comparamos cos substantivos ou adxectivos, que son moi superiores en número. Dous son
os sufixos fundamentais nos que se basean os neoloxismos verbais: -ar e -izar.
De considerarmos a opción de que -ar é un sufixo derivativo (Antonio Rifón:
1997), observamos que se o substantivo sobre o que se forma acaba en consoante engádeselle -ar ou -ear directamente (chatear [V, 26/03/03], clicar [V, 07/05/03], crackear [V,
18/03/03], ningunear [V, 26/03/03]), pero se finaliza en vocal esta elídese, mantendo só
a vocal temática (encoraxinar [V, 08/02/03], abufardar [OCG, 24/02/03], asmar [OCG,
24/02/03], vasoirar [V, 08/02/03]).
O sufixo -izar aparece nos nosos datos asociada tanto a substantivos como a
adxectivos en número moi equilibrado (batasunizar [V, 24/04/03], editorializar [V,
25/03/03], patrimonializar [V, 08/05/03]).
2.1.1.2. Prefixación
Seguindo a clasificación proposta por Freixeiro Mato (1999) e aceptada por Gómez
Clemente e Rodríguez Guerra (2003) para o estudo do comportamento dos prefixos nas
formas de nova creación, estabelecemos unha distinción entre os prefixos apreciativos e
nocionais.
I) Os prefixos apreciativos
O marcado valor intensificador ou cuantificador que amplía o contido da base
á que se une vai ser a característica fundamental deste tipo de prefixos, entre os que
salientamos a presenza de re-.
O prefixo re- presenta un claro valor semántico de repetición. Tras estudar o seu
comportamento observamos como pode unirse tanto a formas verbais como substanti-
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vas, sen contar con ningún caso onde se una a adxectivos (recolocarse [ANT, 13/05/03],
redirección [V, 17/02/03], refortalecemento [V, 17/03/03]).
II) Os prefixos nocionais
Entre os nocionais incluímos os prefixos que, por suposto, modifican o contido
da base de xeito substancial, pero non na medida en que o fan os sufixos nocionais,
posto que nas novas creacións vaise manter a categoría da base.
Os significados que proporcionan son diferentes, podemos estabelecer un primeiro grupo no que a noción de ‘negación, oposición ou falsidade’ chega mesmo a negar
o significado da base, como ocorre con anti-, des- e in-.
Anti- é o prefixo máis rendíbel dos que se unen tanto a verbos como a substantivos co fin de achegar a noción de oposición no significado da nova creación (antiamericano [V, 24/04/03], antibélico [V, 21/05/03], antibloqueo [V, 12/06/03], anticonstitucionalidade [V, 23/06/03], antiglobalización [V, 06/05/03], antimonopolio [V,
07/04/03], antipiratería [OCG, 05/02/03], antisistema [OCG, 24/02/03], antitanque
[OCG, 24/02/03]).
O seguinte prefixo que conta cunha maior presenza é des- e só aparece unido a
bases substantivas, malia ser posíbel atopalo unido a adxectivos ou verbos (desarme [V,
05/03/03], desbalde [V, 16/04703], descoordinación [V, 09/06/03], desecación [V,
09/05/03]).
O prefixo in- presenta unha tendencia evidente á unión con substantivos que
contan cunha base previamente sufixada (incomparecencia [V, 12/02/03], inoperancia
[V, 27/05/03]).
Co significado de ‘falso, que non chega a ser’ contamos co prefixo pseudo- unido
a un adxectivo (pseudoautónomo [V, 16/04/03]).
Contra- é un prefixo que, sen dúbida, mantén o valor de oposición ou revogación. Só atopamos un exemplo en que se une a un substantivo, como adoita acontecer
(contraprogramación [V, 17/02/03]).
Cunha idea contraria ao valor que presentan os prefixos vistos ata agora, aparece pro-. A idea á que nos referimos é a de ‘posición a favor de ou partidario de’, xunto
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a substantivos ou xentilicios (prolegalización [V, 11/04/03], pronorteamericano [ANT,
23/04/03], pro-occidental [V, 11/02/03], provida [OCG, 08/03/02]).
Un segundo grupo de prefixos nocionais é o formado por aquelas formas que
achegan ao significado unha referencia espacial e que son denominados locativos. Agora
ben, como apuntan Gómez Clemente e Rodríguez Guerra (2003), esta especialidade
puido mudar do sentido físico ao puramente nocional e, de feito, a creación neolóxica
amósase especialmente proclive a esta muda, como vemos nos seguintes exemplos.
O prefixo inter- achega a noción de reciprocidade ou participación conxunta,
uníndose a bases derivadas (interanual [V, 12/06/03], interescolar [V, 06/05/03]).
Sub- non aparece cun valor claro de ‘debaixo’, máis ben parece indicar ‘posición
inferior ou secundaria’ (subcontrata [V, 10/05/03]).
A forma prefixal tra(n)s- aparece unida a bases adxectivas co significado de ‘máis
alá’ (transxénico [V, 23/06/03]).
Meta- engade á base o significado de ‘nivel superior ou posterioridade espacial’,
uníndose a bases substantivas, como ocorre en metaliteratura [V, 17/02/03].
O terceiro grupo dos prefixos, os temporais, son os que conteñen unha idea de
tempo relacionada cos vectores temporais de anterioridade, simultaneidade e posterioridade. Encontramos entre eles os prefixos ex-, pre- e pos(t)-.
O sufixo pre-, o máis rendíbel dentro do grupo dos prefixos temporais, achega a
noción de ‘anterioridade’ e únese a bases substantivas maioritariamente (precampaña
[ANT, 14/04/03], preconcepto [ANT, 23/04/03], preinscrición [V, 17/02/03], prepartido
[OCG, 08/03/02], prexubilación [ANT, 13/05/03]) malia que tamén aparece unido a
unha base verbal (prexubilar [ANT, 13/05/03]).
Rexistramos o prefixo pos(t)- cunha indicación de ‘posterioridade’ unido a substantivos (postpartido [OCG, 21/05/02]).
Neo- engádese a substantivos e adxectivos para caracterizalos coa idea de ‘novo,
máis recente’ (neoconservador [V, 19/03/03], neoimperial [V, 20/03/03], neoliberal
[ANT, 29/04/03]).
Tan só atopamos un caso co prefixo ex- entre os datos analizados. Achéganos ao
significado de ‘no pasado e non agora’ (ex-alcalde [V, 11/02/03]).
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Se cadra pode parecer arriscado o feito de introducirmos no eido prefixal a forma
euro-, truncación dunha palabra moderna: ‘Europa’, pero cremos que hoxe en día funciona como un auténtico prefixo que aparece sistematicamente rexistrado nas novas formas de creación (eurodeputado [OCG, 14/02/03], euroliga [V, 25/05/03], euromanifestación [V, 19/04/03]).
Para concluírmos esta breve análise respecto ao eido prefixal, faremos referencia
ao último grupo de prefixos; os prefixos de cantidade e tamaño, onde só contamos co
prefixo multi-, que lles achega a algúns adxectivos un valor nocional de ‘pluralidade ou
variedade’ (multifuncional [ANT, 23/04/03], multifacético [ANT, 23/04/03], multilingüe [V, 05/03/03]).
2.1.1.3. Por derivación parasintética
O procedemento de formación relacionado coa parasíntese é moito menos rendíbel que
a prefixación e, por suposto, moito menos que a sufixación. A focaxe dos neoloxismos parasintéticos ofrecémola dende unha óptica que parte dos prefixos presentados nos distintos
exemplos recollidos, para citar os sufixos que aparecen nas bases ás que se unen. Os prefixos máis empregados neste proceso son; anti-, tran(s)-, inter-, in-, des-, multi-, pre-, pro-,
neo- e re-. Os sufixos máis empregados van ser: -ción, -(d)ade, -ería, -ico, -ano, -al, -ar, -cia,
-ble, -dor e -mento.
Anti- únese fundamentalmente a substantivos en -ción, -ería e -(d)ade, (antiglobalización
[V, 06/05/03], antipiratería [OCG, 05/02/03], anticonstitucionalidade [V, 23/06/03]) e a
adxectivos formados mediante o sufixo -ista, -ico e -ano (antibelicista [ANT, 29/04/03],
antibélico [V, 21/05/03], antiamericano [V, 24/04/03]).
Co significado oposto ao prefixo anterior aparece pro- como o seguinte segundo o seu
número de aparicións. O prefixo pro- únese tanto a substantivos (prolegalización [V,
11/04/03]) como a adxectivos (pronorteamericano [ANT, 23/04/03], pro-occidental [V,
11/02/03]).
Inter- é outro dos prefixos que se une a bases adxectivas sufixadas en -al, como ocorre
en interanual [V, 12/06/03], interescolar [V, 06/05/03].
In- acompaña a bases sobre todo substantivas (incomparecencia [V, 12/02/03], inoperancia [V, 27/05/03]).
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Des- únese a substantivos que contan co sufixo -ción (descoordinación [V, 09/06/03],
desecación [V, 09/05/03]).
Como no caso anterior o prefixo pre- aparece ligado a bases substantivas que contan co
sufixo -ción (prexubilación [ANT, 13/05/03], preinscrición [V, 17/02/03]).
Pola contra a forma prefixal multi- só aparece unida a bases adxectivas que se serven dos
sufixos -al ou -ico (multifuncional [ANT, 23/04/03], multifacético [ANT, 23/04/03]).
Neo- xúntase a bases adxectivas e substantivas que presentan os sufixos -al e -dor (neoimperial [V, 20/03/03], neoliberal [ANT, 29/04/03], neoconservador [V, 19/03/03]).
Finalmente, o prefixo tran(s)- aparece unido a adxectivos que contan co sufixo -ico,
(transxénico [V, 23/06/03]), mentres que, pola contra, re- únese a bases substantivas (refortalecemento [V, 17/03/03]).
2.1.2. Composición
Estamos ante un procedemento que ten unha grande importancia no proceso de formación neolóxica, xa que despois da derivación é o máis rendíbel. Consideramos propias da
formación por composición, por unha banda, palabras que posúen máis dun radical e que
son independentes en canto ao seu recoñecemento lingüístico e, por outra, palabras que
contan con formantes que son temas grecolatinos, ou truncacións de palabras modernas que
non teñen existencia independente na lingua.
Segundo este criterio distinguiremos, polos seus compoñentes, a composición patrimonial e a composición culta. A primeira está integrada por palabras que contan coa unión de
lexemas simples autónomos da lingua e que manteñen distinto grao de autonomía. Na
composición culta aparecen palabras en que un dos elementos é un tema grego, latino ou
galego.
2.1.2.1. A composición patrimonial
Segundo a categoría gramatical que presentan os datos analizados podemos deducir que
os substantivos formados por composición ocupan un lugar relevante fronte aos adxectivos
ou verbos. Dentro deste gran grupo presentaremos os compostos léxicos en función dunha
clasificación que relacionamos coa categoría gramatical dos seus formantes e, dentro de cada
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unha, faremos unha distinción entre compostos propios ou léxicos e impropios. Os primeiros refírense a unidades caracterizadas pola unión grafo-fonolóxica dos seus constituíntes, mentres que os segundos fan referencia a palabras simples escritas de forma separada e
relacionadas sintacticamente.
I) Os substantivos
Os substantivos homocategoriais son o tipo compositivo que conta cunha maior
presenza nos datos analizados; así temos un gran número de formacións por composición que contan entre os seus elementos cun substantivo e un adxectivo (beatlemaníaco
[V, 23/06/03], cámara oculta [V, 08/04/03], diario dixital [GH 29/05/03], envase activo [V, 12/04/03], envase intelixente [V, 12/04/03]).
As formacións por composición que se valen de dous substantivos aparecen reiteradas veces (buque anticontaminación [V, 17/02/03], célula nai [CC, 08/04/03], mina
anticarro [V, 13/05/03]).
Os substantivos heterocategoriais, formados por un verbo e un substantivo,
teñen unha representación notabelmente menor á ofrecida ata o de agora (contacontos
[V, 06/05/03], tirabolos [V, 12/04/03]).
Entre os substantivos compostos impropios ou sintagmáticos hai que salientar
que moitos deles aparecen con trazo (amencer-ocaso [V, 07/05/03], cheque-libro [GH,
29/05/03], tarde-noite [V, 20/02/03]) e outros poden ser denominados como compostos impropios sindéticos porque aparecen cun elemento gramatical de unión entre os
dous compoñentes (centro de saúde [V, 06/05/03], lista de espera [V, 06/05/03], saque de
curruncho [V, 09/06/03], tiro de gracia [V, 15/06/03], tren de alta velocidade [V,
12/06/03]).
II) Os adxectivos
O número de adxectivos que son resultado de formacións por composición é
moi reducido en comparación cos substantivos analizados anteriormente. Só os atopamos en combinacións homocategoriais entre adxectivos e adxectivos, e son moi superiores en número os compostos impropios que aparecen grafados cun trazo (alto-repre220
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sentante [OCG, 30/01/03], americano-británico [OCG, 24/02/03], branquiazul [OCG,
24/02/03], electro-luminiscente [V, 12/06/03], lúdico-festivo [ANT, 23/04/03], poéticomusical [V, 14/05/03], vasco-madrileño [V, 16/06/03]).
2.1.2.2. A composición culta
Xa dixemos anteriormente que a composición culta é o resultado da unión de radicais
grecolatinos e a combinación de formas prefixadas e sufixadas (galegas e grecolatinas) unidas a un tema normalmente galego. Distinguimos a composición culta híbrida da non
híbrida. Na primeira, a máis rendíbel, aparecen palabras formadas por un radical latino
ou grego mais unha palabra da lingua moderna (agroalimentario [V, 16/06/03], agroindustrial [V, 17/04/03], agroquímico [V, 17/04/03], autodefinirse [V, 24/04/03], autoemprego [ANT, 23/04/03], biochip [ANT, 23/04/03], bioterror [V, 12/02/03], camarógrafo
[V, 27/05/03], ciber-administración [V, 09/05/03], ciber camposanto [V, 11/02/03], cibercontrol [V, 18/02/03], cibercrime [V, 12/03/03], ciberdependencia [V, 03/03/03], ciberdisidente [V, 23/06/03], ciber-enderezo [V, 15/05/03], cibernauta [V, 21/04/03], cibernáutica
[V, 06/03/03], cibernáutico [V, 11/02/03], cibernavegación [V, 09/06/03], ciberpolicía [V,
14/03/03], ciberseguridade [V, 11/12/03], ciber vixilancia [V, 16/02/03], fotoxornalismo
[V, 29/04/03], hidrolimpadora [V, 28/04/03], macroinvertebrado [V, 13/05/03], macrosector [V, 19/02/03], macroxuntanza [V, 17/05/03], mediateca [V, 15/04/03], megaproxecto
[V, 12/06/03], microcrédito [ANT, 23/04/03], teleasistencia [ANT, 23/04/03], xeoestratéxico [ANT, 29/04/03]). Pola contra, a composición culta non híbrida, é dicir, a que consiste na combinación de radicais gregos e latinos, aparece como un procedemento moi
pouco empregado posto que só atopamos un exemplo entre os datos analizados: telemático [GH, 29/05/03].
2.1.3. Os empréstitos
Estamos ante o terceiro grupo de neoloxismos que ten representación na nosa análise.
Trátase do grupo que ten unha menor presenza no conxunto dos datos, aínda que podemos
constatar que se sitúa a unha distancia moi curta da composición.
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Seguindo a clasificación de Haugen (1972) e de Rodríguez Río (1998) faremos dous
grandes grupos de empréstitos; os que aparecen por importación morfolóxica e os que o fan
por substitución morfolóxica. Os primeiros van ser moi superiores en número respecto aos
segundos.
2.1.3.1. Os empréstitos por importación morfolóxica
Nos empréstitos por importación morfolóxica o significante dunha unidade emprestada permanece inalterado ou sofre unha pequena modificación. Dentro deste grupo podemos distinguir entre empréstitos adaptados e empréstitos sen adaptar.
I) Empréstitos adaptados
Tentaremos sistematizar varios tipos de adaptacións, a pesar de que no eido da
neoloxía galega é común atopar unha falta notábel da dita sistematicidade en relación á
maioría dos termos. Con todo, tendo en conta que na nosa análise contamos cun número de exemplos reducido é moito máis doado estabelecer a descrición dun comportamento na adaptación das formas que proceden doutras linguas.
Entre as adaptacións gráficas distinguimos as acentuais, que implican un cambio
mínimo no significante pero que, normalmente, coinciden con palabras que levan
moito tempo na lingua á que foi adaptada (clúster [V, 08/02/03], márqueting [V,
12/02/03]), das grafemáticas, que presentan unha regularización dos empréstitos segundo o alfabeto galego (derbi [V, 16/02/03]).
As adaptacións fonéticas implican a modificación da pronuncia da unidade
emprestada, ben sexa pola aparición dunha vogal de apoio co fin de regularizar a pronuncia (esprinter [V, 05/02/03]), ou ben pola adaptación de fonemas non existentes en
galego por outros que reproducen a pronuncia aproximada (tocaio [V, 06/05/03]).
Finalmente están presentes as adaptacións morfolóxicas. O procedemento máis
común que caracteriza este tipo de adaptacións implica, normalmente, a aplicación do
sistema sufixal da lingua que acolle o empréstito (blogueiro [V, 18/03/03], deshauzamento [V, 08/05/03], teloneiro [V, 20/02/03], haquear [V, 28/03/03]).
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II) Empréstitos sen adaptar
O inglés é a lingua máis representada, podemos entender que esta consecuencia
se debe ao feito de que esta lingua cobre moitos dominios especializados ou semiespecializados, fundamentalmente no eido da informática, aínda que tamén da música, economía ou do mundo da comunicación (bluesman [V, 20/02/03], brokers [30/01/03],
casting [V, 11/02/03], chat [V, 26/02/03], cyberpunk [V, 30/03/03], e-learning [V,
16/06/03], e-mail [V, 16/02/03], e-marketing [V, 16/06/03], flooring [V, 07/05/03],
hard-core [V, 29/06/03], off-line [V, 07/05/03], on-line [V, 12/06/03], outsourcing [V,
16/06/03], permex [V, 20/02/03], prime-time [V, 11/02/03], simulcript [V, 16/06/03],
stand [V, 27/02/03], techno [V, 09/03/03], telemoovie [V, 10/04/03], test prionic [V,
14/03/03], top model [V, 04/04/03], web [V, 03/04/03]).
Os empréstitos sen adaptar que podemos denominar castelanismos séguenlle en
número aos empréstitos do inglés (adocenar [OCG, 24/02/03], apisonadora [V,
09/05/03], banquillo [ANT, 08/04/03], culebrón [V, 26/06/03], medioambiente [ANT,
23/04/03], medioambiental [V, 11/02/03], monaguillo [V, 09/06/03], tozudo [V,
05/05/03], tutorial [ANT, 29/04/03]). Case todas estas formas castelás contan cun equivalente usado con normalidade na lingua galega.
Outros empréstitos procedentes doutras linguas, como o francés ou o italiano,
aparecen cunha escasa frecuencia nos datos analizados (bouquet [OCG, 24/03/03], carabiniere [V, 06/05/03], sorpasso [V, 09/06/03]).
2.1.3.2. Os empréstitos por substitución morfolóxica
Por último referirémonos brevemente aos empréstitos por substitución morfolóxica,
tendo en conta que non é un procedemento moi rendíbel no corpus analizado. Quizais porque este tipo de unidades necesitan, na meirande parte dos casos, dunha decisión planificada para teren unha maior presenza.
Dous son os procedementos fundamentais polos que pode levarse a cabo a substitución
morfolóxica; ben por calco de esquema ou ben por calco de significado. Entre os datos analizados atopamos exemplos que coinciden co primeiro destes procedementos. Así pois, o
calco aparece pola reprodución do empréstito con unidades existentes na lingua que forman
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combinacións que reproducen o orixinal (privacidade < privacity [V, 09/03/03], e-administración < e-administration [V, 09/05/03], e-comercio < e-commerce [V, 11/03/03], e-correo
< e-mail [V, 11/03/03], e-desenvolvemento < e-development [V, 18/03/03], e-factura < einvoice [V, 22/02/03], e-venda < e-sale [V, 13/03/03].
3. CONCLUSIÓN
Tras presentar esta breve aproximación de carácter práctico, concluímos que o procedemento máis rendíbel de creación neolóxica no período estudado é a derivación. Dentro do
recurso derivativo é a sufixación a máis utilizada, seguida pola prefixación, e, en último
termo, pola opción parasintética. A composición sitúase no segundo lugar de rendibilidade
seguida dos empréstitos.
Respecto aos campos temáticos que contan cunha maior presenza nas novas creacións,
constatamos que o relacionado coas novas tecnoloxías é, sen dúbida, o eido maioritario.
Neste, destacan a composición híbrida e a culta (ciber camposanto, cibercrime, ciber policía,
diario dixital, teleasistencia, telemático,...) e os empréstitos de distinta natureza (off-line,
e-administración, e-comercio, e-desenvolvemento...) fronte aos outros procedementos de creación interna que son menos empregados ca noutros campos como ocorre coa sufixación da
que contamos con escasos exemplos (clicar, blogueiro...).
Os ámbitos de carácter económico e político ocupan o segundo lugar e, a diferenza do
anterior, semellan recorrer a procedementos máis comúns como a sufixación, a prefixación
ou a parasíntese (batasunización, rexionalización, peneuvista, decretazo, alcaldable, orzamental, xunteiro, neoconsevador, eurodeputado...).
Os outros eidos que fornecen as novas palabras están relacionados coa ciencia (circadiano, atomización, quimiqueiro, célula nai, tranxénico, agroquímico...), co medio natural (bioterror, buque anticontaminación...), coa música (bluesman, beatllemaníaco, sorpasso, techno...), cos deportes (esprinter, derbi, saque de curruncho, branquiazul...); presentan unha clasificación moito máis heteroxénea ca os dous anteriormente citados.
A pesar de seren moi escasos os exemplos analizados, podemos deducir que o comportamento da lingua é relativamente homoxéneo respecto das distintas necesidades temáticas
ás que se enfronta.
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Se relacionamos estes datos co concepto de vitalidade lingüística formulado por Teresa
Cabré (2000), no que se defende a idea de que unha lingua que utiliza maioritariamente os
procedementos internos de creación presenta un grao máis alto de vitalidade que aqueloutra que emprega procedementos externos, podemos afirmar que estamos ante unha realidade bifurcada en dúas direccións. Por unha banda, cabe a posibilidade de interpretar que o
galego é, en certo xeito, unha lingua vital xa que emprega maioritariamente os procedementos internos de formación pero, por outra, este concepto de vitalidade vese minguado
polo uso de empréstitos sen adaptar doutras linguas, fundamentalmente do inglés e do castelán, que teñen unha presenza moi importante, malia existiren formas equivalentes no
galego. Deducimos que a cuestión do “prestixio” da lingua emprestadora, xunto co descoñecemento de formas propias da lingua galega, poden ser as principais causas que axuden a
explicar a aparición destes empréstitos.
Con todo, cómpre ter presente que a nosa análise baséase no estudo dun período demasiado breve para podermos extraer conclusións de carácter xeral sobre o comportamento das
novas creacións léxicas na lingua, pero podemos deducir que, en xeral, se albiscan uns comportamentos de creación similar aos dos datos ofrecidos por estudos anteriores do
Observatorio de Neoloxía da Universidade de Vigo.
Como dixemos na introdución, o criterio que empregamos para decidir se unha palabra
é un neoloxismo ou non, e polo tanto se interesa recollelo ou estudalo, é comprobar se aparece nalgún dos principais repertorios lexicográficos cos que conta o galego e que configuran o corpus de exclusión. Pois ben, como podemos constatar, hai un gran número de palabras que día a día se incorporan á lingua sen estaren rexistradas neses repertorios e que son
detectadas e recollidas a través do Proxecto Neo, cumprindo a súa función de ferramenta
práctica, útil e eficaz no seu labor de detección dos candidatos a neoloxismos co fin último
de seren algún día introducidos nos dicionarios galegos.
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3.4. O PRIMEIRO XORNALISMO GALEGO (1808-1815)
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Universidade de Santiago de Compostela. Real Academia Galega

A pesar dos avances da investigación na historia do xornalismo galego, comezando
pola súa catalogación1, hai que recoñecer que o capítulo máis importante, o do impacto
ou influencia do xornalismo na modernización económica, social e política de Galicia,
segue aberto. Os novos investigadores que, afortunadamente e cada vez con maior capacidade e entusiasmo, se dedican á historia do xornalismo deberían saber que toda investigación histórica sobre o xornalismo, mesmo a microhistoria, só debe ter direccionalmente unha intención: a de descubrir o papel desempeñado polo xornal na creación dunha
opinión pública que permitiu o avance da conciencia social. Se non se ten en conta este
obxectivo, as investigacións poderán ser formalmente moi precisas pero resultan estériles
para unha concepción global da historia dun pobo. É como se alguén nos fixese unha
completa historia dos pinceis pensando que, con iso, xa podiamos comprender o significado dun cadro.
Intuíndo esta realidade procurei sempre integrar o xornalismo nos manuais de historia
de Galicia que fun publicando2 como unha variábel para a comprensión da sociedade contemporánea galega, aínda que sempre fun consciente de que o meu intento resultaba radicalmente incompleto mentres a investigación non fose achandando os obstáculos que se
puidesen atopar.
Con esta visión e, se se me permite, tamén cunha certa intención pedagóxica, estudo
neste artigo a época máis difícil e descoñecida do xornalismo galego, é dicir, a súa primeira
época, a que vai de 1808 a 1815.
1. Podemos destacar como modélico, neste proceso de catalogación do xornalismo, o Repertorio da prensa galega da emigración, que
baixo a dirección do profesor Vicente Peña Saavedra publicou en 1998 o Consello da Cultura Galega.
2. Barreiro Fernández, X. R., Historia Contemporánea de Galicia, Ed. Galaxia, Vigo, 1981; Historia de Galicia, T. III, Ediciones
Gamma, A Coruña, 1983, pp. 185-249; Galicia. Historia, Ensino e Cultura, T. VI, Hércules de Ediciones, A Coruña, 1993, pp.
300-389.
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OS PRECURSORES
A aparición dunha prensa periódica informativa e mesmo política en Francia, Inglaterra,
Holanda, Alemaña e Italia no século XVII foi un extraordinario acontecemento no mundo
occidental. Neste período España non tiña superada a etapa do gaceterismo, que hoxe é algo
así como a prehistoria do xornalismo.
No século XVIII, España incorpórase a este movemento europeo3. A aparición en 1737
do Diario de los literatos de España (1737-1742) inaugura o xornalismo literario e científico, pero con máis de cincuenta anos de atraso con respecto a Europa. Madrid, Sevilla,
Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Valladolid, Valencia, Granada, Cartaxena e Murcia foron as
cidades onde se publicaron os primeiros xornais, cidades ás que serodiamente se uniu
Santiago con El Catón Compostelano xa no século XIX. Madrid, pola súa densidade demográfica, pola presenza da Corte e polo elevado número de tertulias, publicou máis da metade das revistas e xornais do século XVIII, seguíaa Granada con 16, Cádiz con 13, Sevilla
con 11, Barcelona con 10, Murcia con 6, etc.
Nun dos xornais máis importantes de España, El Censor (Madrid 1781-1788) colaborou Luis Marcelino Pereira, o primeiro xornalista galego que identificamos.
Debeu nacer en San Andrés de Illobre o 16 de abril de 1754, no seo dunha familia fidalga. O seu pai, Luis Vicente Pereira, e o seu tío Ignacio Pereira foron catedráticos de Leis na
Universidade de Santiago. Obtivo o título de avogado en 1775 e no ano seguinte inscríbese no Colexio da Avogados de Madrid. Accede á cátedra de Matemáticas en Santiago en
1775, que seguramente rexentou durante anos por medio de substitutos, xa que consta que
proseguiu en Madrid como avogado dos reais consellos.
En 1781, xunto co avogado Luis García de Cañuelo fundan El Censor4, un dos xornais
máis acreditados da capital. Nas súas páxinas escribiron, xunto cos xa citados fundadores,
Jovellanos, Samaniego, Menéndez Valdés e outros importantes escritores. Difunden, a través do xornal, o pensamento ilustrado. Lamentabelmente a maior parte dos artigos non van
firmados, polo que non é posíbel polo momento coñecer os que son da autoría de Pereira.
3. Aguilar Piñal, F., La prensa española en el siglo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos, Madrid, 1978. Enumera 244 cabeceiras, aínda
que só foron identificadas 174.
4. El Censor. Obra periódica (1781). Ed. facsímile, prólogo e estudo de J. Miguel Caso González, Oviedo, Instituto de Estudios del
siglo XVIII, Oviedo, 1989.
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Retornou a Santiago e foi nomeado secretario da Sociedade Económica e participou nas
tertulias ilustradas. En 1788 publica en Madrid o Informe sobre la Ley Agraria (por solicitude da Sociedade Económica), no que se transloce unha concepción liberal da propiedade,
xa que afirma que esta non consiste máis ca “en que cada uno pueda usar y abusar a su arbitrio de lo suyo [...] en cuanto no perjudique al derecho perfecto de otro hombre” e opoñéndose a todo tipo de morgados e á amortización da terra. En 1792 abandona definitivamente Galicia ao ser nomeado por Godoy Alcalde do Crime da Audiencia de Valladolid. O
19 de xuño de 1805 foi nomeado Alcalde de Casa y Corte.
Claramente afrancesado, foi un dos deputados máis destacados na redacción da
Constitución de Bayona. En 1809 foi designado por Xosé I Conselleiro de Estado, e no ano
1810 Comisario Rexio de Granada. Morreu en Madrid o 30 de abril de 1811, e deixou a súa
dona, Rosa Navas, e o único fillo no maior desamparo económico. Meléndez Valdés, o seu
íntimo amigo, intercedeu ante o ministro afrancesado Urquijo para amparar a súa familia5.
Ademais de Pardo de Andrade, do que falaremos, que colaborou no Diario de Madrid a
finais do século XVIII firmando Pardo, León de Parma, etc.6, chegamos a Francisco María
del Valle Inclán, fundador e colaborador da revista El Catón Compostelano (1800), que foi
estudado xa monograficamente7, tanto na súa biografía coma na súa condición de xornalista, polo que remitimos ao lector a estes traballos se quere ampliar o coñecemento desta
curiosa personalidade.
A ECLOSIÓN DO XORNALISMO GALEGO (1808-1809)
A Guerra de Independencia alterou a vida social e política de toda Galicia.
Desmantelada a estrutura de Estado, extinguidos os Reais Consellos, ausente o Rei, creadas
unhas Xuntas provisorias que se fixeron cargo do poder, necesitado o pobo de información
sobre a guerra que acababa de iniciarse, apareceu a prensa libre de facto, como unha necesidade do corpo social, sen lei nin norma previa ningunha.
5. Toda a información sobre Pereira en X. R. Barreiro Fernández, Los Afrancesados Gallegos, pro ms.
6. Saurín de la Iglesia, M. R., Manuel Pardo de Andrade y la crisis de La Ilustración, A Coruña, 1991, p. 63-64.
7. López García, X. (coord.), El Catón Compostelano. Estudios. Consello da Cultura Galega, Santiago, 2000.
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O 1 de xuño de 1808, aparece en Santiago o xornal Diario de Santiago, o primeiro de
toda España xunto coa Gazeta Ministerial de Sevilla, que aparece na mesma data, que podemos cualificar como nova etapa da prensa española antinapoleónica.
É posíbel, aínda que o descoñecemos, que o impresor Manuel María de Vila solicitase
licenza para publicar o xornal da Xunta constituída en Santiago nese mesmo día, pero todo
fai pensar que non foi así, senón que Vila se presentou ante a Xunta cos feitos consumados,
ofrecéndolles un medio de comunicación que a Xunta de Santiago precisaba para facer
públicos os seus decretos e manter unha liña aberta de propaganda.
Deste xeito comezou a prensa libre, é dicir, sen censura previa, en Galicia o 1 de xuño
de 1808.
Constituída xa a Xunta do Reino de Galicia na Coruña, Pardo de Andrade presentoulle un proxecto de publicación dun xornal diario. Na sesión do 17 de xuño de 1808 encargou “a Don Manuel Pardo de hacer un diario que publique las operaciones del ejército, las
noticias de oficio y más puntos comprendidos en el prospecto que presentó”.
O 22 de xuño de 1808 aparece o primeiro número do novo xornal, Diario de La
Coruña, que durou até a chegada dos franceses a esta cidade en xaneiro de 1809.
Imprimiuno Vila, que tiña unha imprenta en Santiago e outra nesta cidade.
Pero o mesmo día 22 de xuño de 1808 aparece outro xornal na Coruña, Gaceta de La
Coruña, que saía dúas veces por semana e que estaba redactado por Pedro Nolasco Martín,
presbítero, do que falaremos máis adiante, e por frei Antonio Fernández, agostiño da
Coruña. Apareceu na imprenta de Francisco Cándido Pérez Prieto, asturiano, que se fixera
cargo da imprenta de D. Lorenzo José Riesgo cando este morreu, ao tempo que casou coa
viúva Patricia Miramón. A imprenta de Riesgo foi a primeira da Coruña.
Pouco a pouco a Xunta do Reino foi asumindo todas as competencias gobernativas e,
entre elas, as do ramo da imprenta. Na sesión do 3 de xullo de 1808 nomeou dous censores na Coruña “para censurar y corregir el periódico que con permiso del Reino deben
publicar dos días en la semana” os xa citados Nolasco e Fernández. Advírtase que a censura
non se estende ao xornal de Pardo de Andrade, o que revela que a Xunta o consideraba o
seu órgano oficial ou oficioso.
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Na sesión do 6 de xullo de 1808 a Xunta designa “Juez de Imprentas de la ciudad de
Santiago” ao Inquisidor D. Luis Cubero, e advertiu ao Alcalde Maior “para que haga saber
a los impresores no impriman papel alguno que no sea con su permiso y licencia”.
A Xunta volvía á censura previa e nomeaba para Xuíz o represor Cubero. A situación
comezaba a ser alarmante para a liberdade de prensa, pero a invasión de Galicia polos franceses en xaneiro de 1809 converteu esta norma en papel mollado e cando se liberou
Galicia dos franceses retornaría novamente a liberdade de prensa, como estudaremos máis
adiante.
Ademais destes tres xornais apareceron outros dous neste primeiro período: na Coruña
e na imprenta de Vila publicouse, a partir do 23 de setembro de 1808, o xornal Telégrafo
Político y Literario de Galicia, que durou até o 14 de xaneiro de 1809 e do que non vimos
ningún exemplar. En Santiago e de forma irregular apareceron varios números dun xornal
titulado Apéndice al primitivo Diario de Santiago, do que vimos 17 números entre novembro e decembro de 1808.
Especulouse bastante sobre a persoa ou as institucións que estaban detrás de cada un
destes xornais, é dicir, os que os sustentaban economicamente. Hoxe a cuestión está resolta. Os xornais eran un magnífico negocio do que se aproveitaron os impresores, que, desta
forma, eran os únicos socios capitalistas.
A comprobación é sinxela: o 2 de agosto de 1808 recíbese na Xunta de Galicia a solicitude do libreiro compostelán Pedro Rey Romero8 para editar o Diario de Santiago (que viña
publicando Vila), “bajo la censura de personas de providad y conocimientos que elija la
propia ciudad”, co que obrigaba a contribuír mensualmente “para las actuales urgencias”
con 1.000 reais. O que pretende Rey Romero é pisparlle a Vila a licenza para publicar o
Diario de Santiago. A Xunta, sorprendida por tal oferta, non dubida en concederlle a licenza. Pero sabedor Vila, faille á Xunta unha contraoferta de 60 reais diarios (é dicir, 1.800 reais
mensualmente), polo que a Xunta reconsidera o tema e na sesión do 7 de agosto de 1808
decreta que quede sen efecto a licenza concedida a Rey Romero, e aínda engade que tampouco tería licenza Vila “si hubiese quien hiciese mayor donativo”.
8. Non debe confundirse Pedro Rey Romero co seu irmán, o célebre libreiro liberal de Santiago Francisco Rey Romero, que nestes anos vivía en Madrid.
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As urxencias económicas da Xunta explican tan irregular procedemento. Pero o que
queda claro é que a edición do xornal era tan bo negocio que podían puxar pola concesión
até alcanzar unha cantidade tan importante naquel momento9.
A GAZETA AFRANCESADA
A chegada das tropas francesas a Galicia, no mes de xaneiro de 1809, e a ocupación de
todo o territorio galego desmantelou o sistema creado en 1808. Extinguiuse a Xunta, desapareceron as ducias de xuntas locais constituídas e tamén desapareceron todos os xornais.
Interesáballes aos franceses ter aberta unha canle de expresión para publicar os decretos e
facer propaganda. Por iso decidiron que seguira publicándose a Gaceta de La Coruña, que deixara de publicarse a mediados de xaneiro de 180910. Encomendáronlle a dirección a Manuel
García Pardo, un galego afrancesado que veu a Galicia coas tropas, e como redactores nomearon a Pedro Nolasco Martín (que xa era redactor da anterior Gaceta)11 e a Manuel de la
Quintana y Acuña, outro galego que se afrancesou, empregado no ramo da administración.
Saíu o primeiro número o 28 de xaneiro de 1809 e logo parece que saíu regularmente
(dous números por semana). O último do que temos noticia foi o do 26 de febreiro de 1809
pero posíbelmente apareceron posteriormente outros exemplares até a retirada definitiva
dos franceses.
O xornal tiña oito páxinas e imprimíase nos talleres de Cándido Pérez Prieto, talleres
dos que, posibelmente, se apoderaron porque o propietario nese intre estaba en Asturias con
outra imprenta e traballando a favor da causa nacional.
A súa estrutura era a seguinte: noticias do estranxeiro (sempre favorábeis ás tropas francesas), noticias de España, noticias de Galicia e artigos de propaganda política en favor da
comprensión e respecto mutuos entre franceses e galegos.
9. Vila debeu perder o dereito de impresión do Diario de Santiago, porque exemplares que vimos dos meses de novembro e decembro apareceron impresos por Manuel Antonio Rey, que seguramente lle fixo á Xunta unha oferta superior.
10. O primeiro autor que fala deste xornal foi U. Carré, “Periódicos de La Coruña”, BRAG I (1907, pp. 210-211), e recoñece que
nunca vira un só exemplar. Por iso pensou que a cabeceira era Gazeta Francesa de La Coruña. A partir de Carré todos os que escribiron sobre a prensa galega repetiron o mesmo erro, que aínda se dá hoxe. Fomos os primeiros en desfacer a confusión cando atopamos cinco números deste xornal coa cabeceira Gaceta de La Coruña, cfr. Barreiro Fernández, X. R., La memoria perdida de los
afrancesados, A Coruña, 1995, p. 55-57.
11. Denunciado por alguén que antes da invasión francesa escribira artigos contra Napoleón, foi expulsado do xornal e a Gaceta
de La Coruña anunciou aos lectores que se volvera tolo.
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A PRENSA DE INFORMACIÓN E DE OPINIÓN
Retirados ou expulsados os franceses de Galicia en xullo de 1809, o país experimenta
unha inmediata recuperación. Síntoma da normalidade foi a reaparición da prensa nas dúas
cidades de Santiago e A Coruña. Pero a diferenza do período anterior, e polas razóns que
logo veremos, a prensa é máis plural, máis comprometida, agora non só informa senón que
adoutrina, crea opinión pública e convértese no instrumento máis eficaz de ideoloxización
a favor das dúas grandes tendencias: a liberal e a absolutista.
Para que o lector teña o marco completo do xornalismo galego neste período imos enumerar os xornais aparecidos entre 1809 (a data da liberación de Galicia) e 1815 (a data da
definitiva prohibición por Fernando VII dos xornais)12:
• Diario del Gobierno de La Coruña e Diario de La Coruña.
Iníciase o 5 de agosto de 1809 e dura até agosto de 1814. Dende o seu nacemento até o 28 de agosto de 1809 chámase Diario del Gobierno de La Coruña, e a partir desta data chámase Diario de La Coruña, aínda que ás veces, e non sabemos por que,
recuperaba o antigo nome de Diario del Gobierno13.
• El Patriota Compostelano.
Do 16 de xullo de 1809 até o 19 de xaneiro de 181214.
• Semanario Político, Histórico y Literario de La Coruña:
De setembro de 1809 a agosto de 181015.
• Exacto Correo de España en La Coruña.
Dende o 2 de novembro de 1810 até o 30 de setembro de 181416.
• El Postillón del Exacto Correo.
Era un suplemento do anterior e saía os domingos.
12. A relación dos xornais elaborámola A. Odriozola e eu, e aparece na obra Historia de la Imprenta en Galicia, A Coruña, 1992,
pp. 191-195.
13. Algúns números deste xornal foron traducidos ao portugués, Diario do Governo da Corunha. Vimos o número do 25 de agosto de 1809.
14. Impresor: Manuel Antonio Rey.
15. Dirixido por Pardo de Andrade, impresor Cándido Pérez Prieto. Hai edición facsímile a cargo de Saurín de la Iglesia.
16. Impreso nun principio por Cándido Pérez Prieto e finalmente por frei Juan Chacón na oficina do Exacto Correo.
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• Gaceta Instrutiva de la Junta Superior de Galicia.
A Coruña, dende o 13 de xullo de 1811 até o 17 de maio de 181717.
• El Sensato.
Santiago de Compostela, do 15 de agosto de 1811 ao 22 de abril de 181518.
• El Archiperiódico El cartel.
Santiago de Compostela, do 22 de agosto de 1811 até posibelmente o 2 de
xaneiro de 181219.
• El Estandarte, Santiago.
Só coñecemos un número, o do 1 de setembro de 1814. Debía saír de xeito moi
irregular20.
• El Conciso Gallego.
A Coruña. Só coñecemos catro números que van dende o 15 ao 21 de novembro de 181121.
• Correo de la Comisión Provincial de Santiago.
Dende o 21 de novembro de 1811 ao 28 de xullo de 181222.
• Boletín Patriótico, Coruña.
Dende xaneiro de 1812 até, polo menos, xullo de 1813, pero de saída moi irregular xa que consta que pasaron meses sen que se publicase un só número23.
• Gazeta Marcial y Política da Santiago.
Dende o 1 de febreiro de 1812 ao 30 de decembro de 181324.
• Gaceta de Galicia.
Santiago, dende o 26 de maio de 1812 até xuño de 181425.
17. Imprimíase en Vila. En maio de 1812 pasou a imprimirse en Santiago. Na Coruña foi dirixida polo médico A. Pacheco
Bermúdez. Era un xornal subvencionado pola Xunta de Galicia.
18. Impreso por J. Francisco Montero, fundado por A. Xavier Álvarez, catedrático de Teoloxía na Universidade de Santiago.
19. Foi publicado por X. Baustista Camiña ou por Verea y Aguiar.
20. Imprenta Manuel Antonio Rey. Só saía circunstancialmente para satirizar algunha produción escrita.
21. Impreso por Cándido Pérez Prieto.
22. Impreso por Ignacio Aguayo.
23. Dirixido por Pardo de Andrade por encargo do Consello da Rexencia, que promoveu dous xornais en España, en Alacante e
na Coruña. Moi irregular por falta de fondos.
24. Imprimíase nos talleres do impresor liberal Manuel A. Rey.
25. Imprimíase en Vila.
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• El Ciudadano por la constitución.
A Coruña, do 16 de setembro de 1812 ao 15 de maio de 1814. Sen dúbida o
mellor periódico político de Galicia neste intre26.
• Diario Cívico Patriótico.
Santiago, do 15 de outubro de 1812 ao 31 de decembro de 181327.
• Gaceta Política y Militar de La Coruña.
Dende o 12 de novembro de 1812 até o 20 de maio de 181328.
• Diario de La Coruña a la Aurora.
Do 1 de xaneiro de 1813 a maio de 181429.
• Los Guerrilleros por la Religión, la Patria y el Rey o Diario Polémico Religioso.
A Coruña, do 1 de febreiro de 1813 ao 2 de setembro de 181330.
• Estafeta de Santiago.
Do 21 de abril de 1813 ao 2 de setembro de 181431.
• Diario General de Santiago.
Do 1 de xaneiro de 1814 ao 31 de marzo de 181432.
• Diario de Santiago.
Dende abril de 1814 a maio de 181433.
• Diario Antiguo de La Coruña.
Do 1 de setembro de 1814 a maio de 181534.
• Diario Exacto de España en La Coruña.
Exemplares soltos en outubro de 181435.
26. Imprimiuse na oficina de Antonio Rodríguez. Hai edición facsimilar do xornal, ao coidado de M. R. Saurín de la Iglesia, El
Ciudadano por la Constitución, 2 tomos, Deputación Provincial da Coruña, 1997.
27. Imprimiuse en J. María Pazos.
28. Imprenta de A. Rodríguez.
29. Oficina do Exacto Correo a cargo de frei J. Chacón.
30. Imprimiuse primeiro en Cándido Pérez Prieto e despois en A. Rodríguez.
31. Fundado e dirixido por Manuel Freire Castrillón, imprimiuse en Aguayo e posteriormente na imprenta propia.
32. Impresa en imprenta propia. Dirixíao o catedrático J. Bautista Camiña.
33. É continuación do anterior.
34. Imprimiuse na imprenta do propio xornal, que era a de Chacón.
35. Imprimiuse na imprenta de Chacón.
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• El Robespierre Español. Amigo de las leyes.
Non é propiamente un xornal galego senón unha reimpresión que fixo o impresor A. Rodríguez, na Coruña, do xornal que con este título aparecía en Cádiz36.
• Gaceta Extraordinaria de La Coruña.
Non era propiamente un xornal, senón suplementos que ocasionalmente se
imprimían.
• El Filósofo de Antaño.
Non é un xornal galego senón reimpresión do que co mesmo título se publicaba en Cádiz en 181337.
• Colección de las más importantes piezas que se van publicando.
Non é un xornal galego, senón unha reimpresión que se fai en Santiago (Imp.
Los dos amigos) de pezas que se publicaban en Cádiz. Saíron, polo menos, sete números.
• El Amante de la libertad civil.
Reimpresión en Santiago, imprenta de M. A. Rey, do xornal que co mesmo título se publicaba en Cádiz38.
A) A estructura dos xornais
Todos os xornais publicados neste período aparecen en cuarta, agás El Ciudadano
por la Constitución, que aparece en folio, e El Estandarte, tamén en folio, no único exemplar que vimos.
A súa periodicidade é diaria, catro veces por semana, dúas veces por semana ou
semanal coma El Sensato.
Varía tamén moito o número de páxinas de cada xornal: La Estafeta, que era
bisemanal, publicaba normalmente oito páxinas pero ás veces chegaba a doce, El
Ciudadano por la Constitución habitualmente publicaba catro páxinas, como El Patriota
Compostelano, Diario de La Coruña, etc., pero ás veces só publicaba dúas.
36. Gómez Imaz, M., Los periódicos durante la Guerra de la Independencia, Madrid, 1910, pp. 247-259.
37. Gómez Imaz, M., op. cit., p. 143.
38. Gómez Imaz, M., op. cit., p. 48-49.
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Era frecuente que algúns xornais publicasen números extraordinarios que se chamaban suplementos, concentrando a información nun punto moi concreto e ampliándoa
con apéndices.
Cada número levaba a data do día, debaixo da cabeceira, e algunhas veces o santoral do día. No ángulo esquerdo superior da cabeceira aparecía o número do xornal e
o ángulo superior dereito de todas as páxinas estaba reservado para unha paxinación
seguida, de forma que ao remate do ano ou do trimestre se puidese coleccionar en forma
de libro. A imaxe do libro estaba tan xeneralizada e gozaba de tanto prestixio que os xornais non querían rachar con esa imaxe e presentábanse como fascículos dun futuro libro.
Distinguíase no corpo do texto a información da opinión. A información, xa que
non había axencia de noticias, procedía dos xornais ingleses39 ou españois que, como é
natural, chegaban con considerábel atraso. Aproveitábanse tanto as informacións chegadas en cartas privadas a través dos arrieiros maragatos (xa que o correo era inseguro
debido á abundancia de partidas que se atopaban no camiño e que, case sempre, se apoderaban da correspondencia), naqueles casos en que o receptor da carta cría que as noticias deberían ser coñecidas, como as informacións que daban os oficiais e mariñeiros
chegados ao porto da Coruña procedentes de Cádiz, de América ou do norte de España.
Non se desaproveitaban tampouco as noticias que traían os enfermos ou feridos que
retornaban ás casas ou que pasaban aos hospitais.
Esta información era retocada nas redaccións, eliminando todas as referencias ás
vitorias do inimigo, esaxerando os propios triunfos, de forma que se elaboraba unha
información axeitada ás demandas da sociedade.
A información sobre a guerra era inseparábel da propaganda antifrancesa, porque
os xornalistas eran moi conscientes de que, paralela á guerra das armas, había unha guerra do papel que era necesario vencer.
Nas guerras de liberación nacional o entusiasmo suple as insuficiencias de
medios e de dirección. Pero o entusiasmo é un sentimento fráxil que debe ser alimenta39. O xornal Diario de La Coruña do 27 de setembro de 1811 dicía que chegara ao porto un correo de Inglaterra “y trae periódicos hasta el 28 del pasado”. É dicir, as noticias chegaban cun mes de atraso, ao que lle hai que engadir o tempo transcorrido entre
o acontecemento e a súa publicación no xornal inglés.
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do continuamente, e iso fixérono moi ben os xornalistas galegos: ocultando as derrotas,
esaxerando as vitorias, asegurando a chegada de apoios exteriores ou ridiculizando ao
inimigo.
A Gaceta Marcial, de Santiago de Compostela, publicou un suplemento extraordinario o 22 de decembro de 1812 dando conta da morte de Napoleón. Logo resultou
que a noticia a tomara do Diario de La Coruña que, pola súa vez, a tomara do xornal
inglés Star que chegara nunha balandra inglesa ao porto coruñés.
A ridiculización do inimigo foi utilizada para eliminar o pánico que producía só
o nome de Napoleón ou o dos seus mariscais. Por iso Napoleón aparece retratado na
prensa coma “un misántropo por su condición física”40, avaro, ruín41, de natureza “siempre hidrópica de sangre”, un “vejete”, “un ochentón antes de los cuarenta”42, esguízaro,
o que contrasta coa fortaleza de Fernando VII, "espaldudo carrillazo, rollizo, persona de
tomo y lomo”43. Non saían mellor parados os mariscais na seguinte composición:
Quién perturba nuestra paz?
Murat.
Quién persiguió nuestra ley?
Nocey.
Quién vició la Religión?
Dupont.
La más infame legión
que ha vomitado el Infierno
se halla cifrada en el tercio
Murat, Doncey, Dupont44.
40. Diario de Santiago, 6 de xaneiro de 1809.
41. El Conciso Gallego, 15 de novembro de 1811.
42. Diario de Santiago, 12 de xullo de 1808. No mesmo xornal, do 7 de xaneiro de 1809, dicíase que Napoleón “se afana en transformar a sus habitantes en bestias”.
43. Diario de Santiago, 12 de xullo de 1808. Engadía o xornal: “Nadie niega a nuestro adorado Fernando una gallarda presencia y
todo Madrid llama a su lindo hermano, Carlos el Hermoso”, apreciación estética que os gravados da época non confirman.
44. Diario de Santiago, 3 de outubro de 1808. Nun número titulado Apéndice al Primitivo Diario de Santiago, núm. 13, lese: “Josef
(refírese a Xosé I, irmán de Napoleón) siempre fue un mamón, puerco y desaseado”.
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Os xornais, como veremos, a partir de 1809 tamén inclúen artigos ideolóxicos
para crear opinión.
Apenas hai publicidade. Só ao final dalgún número se anuncian libros, perdas de
obxectos, etc. O que si se inicia é xa a publicidade para as dilixencias e barcos, as súas
saídas e chegadas recóllense nos xornais da Coruña.
B) A opinión pública nos xornais
Os xornais publicados en Galicia, despois da expulsión dos franceses do noso
territorio, non teñen nada que ver cos anteriores, tanto en información coma en opinión.
Antes xa da constitución das Cortes en 1810, corría polo país un vento de liberdade, de cambio, ás veces un vento revolucionario. Os xornais decatáronse deseguida de
que a sociedade demandaba algo máis que expulsar aos franceses e recuperar a Fernando
VII, a sociedade reclamaba un cambio radical na estrutura do Estado e nos dereitos
sociais. Foi fundamental o papel que desempeñou a prensa en Galicia e en España, liderando, en todo momento, o proceso de modernización, unhas veces coa mente lúcida e
clara, outras a golpes de instinto, pero sempre en forma comprometida.
É certo que as loxas masónicas desempeñaron tamén un papel moi importante,
especialmente en canto á definición de obxectivos e a formulación de estratexias, porque resulta inexplicábel –se non se recorre ás loxas– que en Cádiz, en Sevilla, na Coruña,
en Santiago, en Palma, en Barcelona, en Málaga ou en Madrid se publiquen as mesmas
doutrinas, se argumenten do mesmo xeito e se formulen en forma practicamente idéntica os obxectivos políticos que conseguir. Pero se as loxas foron o cerebro, a prensa foi
o instrumento de adoutrinamento social.
Pero non todos aspiraban ao cambio. Había moitos, e precisamente os constituídos en poder social, que o rexeitaban. A prensa foi utilizada por uns e por outros.
Eliminados os afrancesados, que tiñan un modelo político e social lamentabelmente non coñecido (unha evolución sen revolución, un poder monárquico forte –pero
limitado constitucionalmente– capaz de imporse aos poderes refractarios ao cambio, un
ensino laico e unha progresiva evolución dos dereitos sociais), só quedaron dous mode-
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los políticos enfrontados: o liberal, revolucionario, e o absolutista, inmóbil como unha
rocha. Se os liberais apostaban por unha sociedade totalmente nova45, os absolutistas só
defendían a permanencia do Antigo Réxime.
Nos xornais liberais (Gaceta Marcial y Política, Semanario Patriótico, El Ciudadano
por la Constitución, Gaceta Instructiva, El Patriota Compostelano, Diario Cívico Patriótico,
Diario General de Santiago, Diario de Santiago) e, paralelamente, nunha serie de folletos
publicados por Foronda, Peña, Pardo de Andrade, Pacheco, Sinforiano López, Verea y
Aguiar, perfílase a doutrina liberal coma o recambio ideolóxico que precisa a nova sociedade. Explícanse os fundamentos da representatividade política, o que significa a
Constitución, os dereitos da cidadanía, o necesario adelgazamento dos poderes da Igrexa,
a separación de poderes no Estado. Resulta sorprendente a madurez ideolóxica que
demostran os xornalistas tendo en conta que o liberalismo nunca puidera entrar en
España en forma de libros ou xornais pola presión e persecución da Inquisición.
Pero ao mesmo tempo os xornais absolutistas (Exacto Correo, El Postillón del
Exacto Correo, Diario de La Coruña a la Aurora, Los Guerrilleros, El Sensato, Correo de la
Comisión Provincial de Santiago, Estafeta de Santiago) despregan unha frenética actividade ideolóxica (non só na prensa, tamén nos púlpitos, nas pastorais e confesionarios)
na defensa da tradición, na defensa do modelo da alianza entre o Altar e o Trono.
Satirizan a Constitución, á que chaman “taracea de párrafos de Condillac, cosidos con
hilo gordo”, defenden a nobreza, “columna que sostiene el edificio real y derribada ella
va a tierra el Trono inexorablemente”, sosteñen os dereitos da Igrexa porque a Igrexa “sin
aparato, sin grandeza, sin majestad, hablaría al hombre con una voz más débil”, atacan
o concepto novo de pobo porque para eles o pobo son os labregos, “que nunca saldrán
de sus terrones”, os artesáns, “que nunca saldrán de sus talleres” e os outros (comerciantes, industriais, profesores), que só aspiran a substituír aos “señores naturales”, é
dicir, á aristocracia e ao clero.
Pero no que os absolutistas son intransixentes é na condena da soberanía
nacional e na defensa da soberanía absoluta do monarca. Por iso na súa paranoica con45. O deputado liberal por Lugo, García Quintana, dicía nas Cortes: “Nombres nuevos e ideas nuevas, todo nuevo, porque si algo
queda de lo viejo todo lo habremos perdido”.
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cepción do mundo e da estrutura social chegan a definir ao Rei como “Vicediós en la
tierra”.
Cando no ano 1810 se constitúen as Cortes, os xornais galegos, representantes
dos dous movementos ideolóxicos, están atentos e dedican en cada número varias páxinas a comentar os discursos, debates e decretos. Os liberais apoiándoos e presionándoos para que o proceso de cambio non se detivese, e os absolutistas desmontando, utilizando como base as Sagradas Escrituras e a Patrística, a construción da nova sociedade
que as Cortes utopicamente deseñaron.
C) Os xornalistas
Nas situacións extremas o galego é cando manifesta a súa extraordinaria capacidade de acomodación ás situacións. Na Guerra de Independencia venerábeis abades
coma o do Couto, D. Mauricio Troncoso, ou o de Casaio, Quiroga Uría, demostraron
unha innata sabedoría táctica e militar que os fixo célebres. O fidalgo D. Luis López
Ballesteros, responsabilizado na Xunta Superior do ramo económico, demostrou tal
habilidade que, levado a Madrid, foi nomeado Ministro de Facenda de Fernando VII e,
a xuízo de historiadores tan esixentes cos absolutistas coma Fontana, foi un gran ministro, sen dúbida o mellor que tivo Fernando VII.
Algo disto sucedeu cos xornalistas. A necesidade de estar presente ante o público diariamente obrigounos a acomodarse nas esixencias da comunicación, a reformular
a súa concepción do mundo e da vida, a seleccionar unha linguaxe axeitada. É certo que
non todos puideron realizar esta acomodación, pero xa o feito de ter que redactar as
miles de páxinas aparecidas nos trinta xornais impresos en Galicia en só seis anos demostra a capacidade de improvisación e de rápida adecuación ás circunstancias.
Propiamente falando, só dous ou tres xornalistas tiñan algunha experiencia anterior: Pardo de Andrade, que non só colaborara xa coa prensa madrileña senón que, ademais, xa en 1798 quixo fundar un xornal na Coruña, chamaríase El Curioso Herculino.
Antonio de la Peña, que chegou á cidade da Coruña en plena guerra, escapando de
Valladolid ocupado polos franceses, e que colaborara en varios xornais daquela cidade.
Finalmente, Valentín de Foronda, un ilustrado reciclado no liberalismo, ex-encargado
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de negocios do Estado español nos Estados Unidos de América e que colaborara con asiduidade nas revistas e xornais ilustrados46.
Os improvisados xornalistas tardaron en acomodarse. Nos seus escritos deixaron
constancia da súa procedencia, especialmente os cregos, para os que un artigo xornalístico era unha parte dunha homilía, mesmo con citas en latín, onde se sometían ás normas dunha retórica de sermonario. Quen se atreva a ler as páxinas do xornal Los
Guerrilleros atopará que cada número é un discurso puramente escolástico no que se
trata de defender unha tese con argumentos da Sagrada Escritura, da patrística e os chamados argumentos de razón, exactamente coma se se tratase dun exercicio de schola.
Os leigos foron, en xeral, os que mellor se acomodaron á linguaxe da comunicación xornalística. Xoán Bautista Camiña, catedrático de Física na Universidade de
Santiago, resultou un xornalista moi solto na redacción e exercía unha dialéctica implacábel e imaxinativa na busca de novas formas de comunicación. Nas páxinas de El
Patriota Compostelano, Gazeta Marcial e Diario General de Santiago, Camiña sabe expoñer os principios do liberalismo en forma moi elemental, sabe ferir os clérigos que utilizan os santos para lucrarse ou os frades que predican na catedral confundindo o púlpito cunha plataforma política e, sobre todo, inventa unha forma de comunicación
parateatral e dialóxica47 que consiste en que nun artigo aparezan distintas persoas de
diversa condición social que parolan sobre temas de actualidade. O crego sempre representa a tradición conservadora, o médico ou boticario o progreso, e a xente do pobo a
dúbida pero tamén a sensatez.
Manuel Freire Castrillón foi tamén un agudo xornalista deste período. Membro
destacado da Sociedade Económica de Santiago dende a súa fundación, publicou dúas
pezas sorprendentes: El nuevo cosario de las candelas: La Pilingrina (1787) e Los Placeres.
Segunda parte de la Pilingrina (1803), escrita nunha linguaxe híbrida (nin castelán nin
46. A mellor monografía sobre Foronda é o libro de Barrenechea, J. M., Valentín de Foronda, reformador y economista, Vitoria,
1984.
47. A forma dialóxica e parateatral cóllena estes escritores posibelmente de Cernadas, o primeiro cura de Fruíme, que foi un escritor moi popular e, segundo parece, de grande éxito. Pola súa vez Fruíme tomou a fórmula posibelmente dos catecismo do século
XVIII e dos libros que aparecían estruturados con base en conversas ou xornadas. A fórmula tivo éxito máis tarde porque deu orixe
ás tertulias e diálogos, case todos escritos en galego e con temática de propaganda liberal.
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galego), na que criticaba duramente o culto supersticioso dos santos e o afán de lucro
dos sacerdotes que explotaban aos santos. Estes escritos, as súas lecturas e conversas
puxérono baixo a sospeita da Inquisición. No ano 1808 deu unha viraxe na súa ideoloxía e pasou a liderar o absolutismo máis rancio. En 1810 foi a Cádiz como deputado da
provincia de Mondoñedo e en Cádiz entrou de inmediato na ampla rede da conspiración absolutista contra o réxime liberal. En Cádiz publicou o famoso Diccionario
Manual, brutal sátira contra os liberais e contra a doutrina liberal, que mereceu que
Bartolomé Gallardo o refutara co seu Diccionario Crítico-Burlesco. O seu estilo provocador e mesmo irrelixioso produciu un enorme escándalo nas Cortes de Cádiz.
Freire Castrillón, que tiña en Santiago unha tenda de quincalla e participou
como socio nunha fábrica de lenzos en Laraño, era persoa moi culta, titulado en
Teoloxía e que tiña unha fonda aversión á Universidade quizais porque lle pecharan as
portas. Fundou o xornal Estafeta de Santiago e colaborou nos xornais El Sensato e no
Correo de la Comisión Provincial de Santiago, os tres absolutistas. Os seus artigos, ás veces
zarangalleiros, teñen arranques xeniais pola ironía, pola súa capacidade subversiva e pola
dosificada selección dos insultos aos liberais máis destacados.
Odiado porque era espía da Inquisición, sufriu varios atentados. En 1815
Fernando VII premiouno dándolle un cargo na Inquisición. En 1820 tivo que fuxir a
Sicilia e segundo parece morreu alí.
Benito Fandiño, un dos escritores preferidos na nosa investigación48, foi, sen
dúbida ningunha, quen mellor se acomodou ao xénero xornalístico. Afastado das polémicas ideolóxicas (aínda que el era liberal), concentrou a súa actividade xornalística na
defensa da súa causa porque gran parte deste período pasouno no cárcere pola súa propensión incontrolada a inxuriar ás autoridades que se extralimitaban no exercicio das
súas responsabilidades. Os xuíces foron o seu obxectivo preferente e foi el quen escribiu
na contraportada dunha das súas obras o seguinte:
“Mientras las sillas de los Tribunales no sean de pellejo de jueces, no estará entonada la justicia”.
48. Barreiro Fernández, X. R., “A esaxerada vida de Antonio Benito Fandiño”, in A Casamenteira, Linteo, Ourense 2000, pp. 1735; do mesmo, “A cultura da transgresión na Galicia do século XIX”, en XI Xornadas de Historia de Galicia, Ourense 2002, pp.
173-182.
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Xa no Trienio, e liberado por algún tempo da cadea, publicou o xornal El
Heráclito Español y el Demócrito Gallego pouco antes de retornar de novo ao cárcere,
onde morreu.
Pardo de Andrade foi o mellor escritor xornalista do momento. Coincidían nel
moitas circunstancias: estaba solidamente formado en Filosofía e Teoloxía (fora agostiño e agora era clérigo secular), coñecía ben o italiano e suficientemente o francés e o
inglés, era estimábel poeta, tiña mentalidade empresarial e experiencia de escribir nos
xornais de Madrid.
Antes de que se abrisen as Cortes fundou na Coruña o Semanario Político na
órbita do Semanario Patriótico que Quintana fundara en Madrid o 24 de novembro de
1808 e que proseguiu en Sevilla e Cádiz. Pardo ten dous obxectivos, o primeiro deles é
previr ao país dunha posíbel segunda invasión francesa. Para iso non utiliza a propaganda heroica senón outro recurso moito máis eficaz: recoller as crónicas enviadas desde
distintos lugares de Galicia da recente loita conta os franceses. Estes escritos, case sempre hiperbólicos e sen depuración crítica (máis tarde publicados por Martínez Salazar
no século XIX e que aínda hoxe constitúen unha fonte histórica), servían para acender
os ánimos e predispolos para unha posíbel invasión.
O segundo obxectivo foi máis político: introducir aos lectores galegos na filosofía liberal. En forma moi pedagóxica, Pardo de Andrade explicaba no seu Semanario os
conceptos fundamentais da representación política, da Constitución, do parlamento, da
soberanía nacional. O seu liberalismo doutrinario non era radical, máis ben moderado,
para non asustar aos lectores.
Fóra da súa acción xornalística correu paralela unha frenética actividade propagandística, por medio de folletos, libros, etc. O seu poema Rogos constitúe un fito na
literatura anticlerical galega.
Experiencia no campo do xornalismo tiña tamén Antonio de la Peña, recuperado
para a historia por J. Estrada e María do Carmen Trapote49. Vivía en Valladolid, licenciado en Dereito, membro e profesor da Sociedade Económica daquela cidade cando entra49. Estrada, J., Trapote, M. del C., “Sobre la prensa periódica en Palencia y Valladolid durante la Guerra de la Independencia”,
Institución Tello Téllez de Meneses, 63 (1992), pp. 357-391.
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ron nela os franceses. Peña rexentaba a imprenta Viuda de Santander e Hijos e, por iso, o
mando francés encargoulle a dirección dun xornal afrancesado. O 24 de agosto de 1811
logrou escapar e chegou á cidade da Coruña. Presentado ante os liberais desta cidade,
encargáronlle a redacción do xornal El Ciudadano por la Constitución. En 1813 foi nomeado secretario da Xunta Censoria e entón aparece nos xornais absolutistas unha denuncia
contra el por afrancesado. Detido, foi trasladado até Ponferrada e Valladolid para dilixenciar a causa. Os liberais, que comprenderon que aquela denuncia tiña unha clara connotación política, organizaron unha colecta para poder atender as súas necesidades.
Peña colaborou no xornal El Ciudadano e redactou e publicou na Coruña a obra
Cartilla natural y política del ciudadano español (A Coruña, 1812), que é todo un tratado sobre o liberalismo.
Fronte a esta madura representación de intelectuais e improvisados xornalistas
(aos que había que engadir Valentín de Foronda, J. O’Connock e incluso Sinforiano
López, un artesán que utilizaba a pluma con soltura), a representación fradesca desmerece bastante: frei Nicolás de Castro, frei Vicente de Santa María, frei Juan Chacón, frei
Xosé Bentín son predicadores que utiliza o xornal coma se fose un púlpito. Quizais o
que demostra mellores condicións sexa frei Manuel Martínez Ferro, mercedario, que se
amosa inicialmente fervente liberal e mesmo enxalza a Constitución de 1812 para experimentar unha súbita conversión ao absolutismo. Residindo na cidade da Coruña colabora en todos os xornais desta tendencia política. Parece ser que dirixe Los Guerrilleros,
aínda que a súa pluma aparece constantemente nos xornais Exacto Correo e Diario de La
Coruña a la Aurora.
Xa en Madrid gozou do recoñecemento da Monarquía, que premiou os seus servizos co bispado de Málaga.
A CENSURA XORNALÍSTICA
Xa dixemos que a liberdade de prensa impúxose de facto en toda España. Aproveitouse
a circunstancia de que se extinguira o Consello da Inquisición en 1808 e a situación de perplexidade institucional na que quedaron as inquisicións locais, que non sabían que facer
ante aquela conxuntura, para –ante o reclamo da sociedade que necesitaba información–
publicar os xornais sen censura previa.
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Xa vimos como a Xunta Superior de Galicia adoptou unha medida: que para publicar
un xornal era preciso solicitar licenza ante a mesma Xunta e tiñan ademais que someterse á
censura previa de D. Luis Cubero en Santiago ou doutros eclesiásticos na Coruña.
Cando comezaba a funcionar esta censura, Galicia foi conquistada polas tropas francesas. Desapareceu a Xunta, os censores e os xornais. Cando Galicia foi liberada, os xornais
apareceron e non nos consta que solicitaran nin licenza para a súa creación nin consta que
houbese censura ningunha. Xa proclamada oficialmente polas Cortes a liberdade de prensa
en 1810 (o que eliminaba toda censura previa), as propias Cortes decidiron crear en cada
reino ou provincia unha Xunta Censoria que podía actuar de oficio ou mediante denuncia,
especialmente por inxurias. A lexislación das Cortes procurou salvagardar tanto a relixión
católica coma a moral católica.
A primeira Xunta de Censura constituíuse en Galicia no ano 1811, o que revela que
entre 1809 e 1811 os xornais apareceron sen control ningún. Formaban esta Xunta, o
Rexente da Audiencia, José María Bolaño, o Prior da Colexiata da Coruña, Miguel de
Castro Figueroa, o cóengo desta, Antonio Sánchez Boado, o coronel Joaquín Freyre de
Andrade e o facendado Gonzalo Mosquera. O perfil ideolóxico era o seguinte: agás un absolutista radical, como Castro Figueroa, e un liberal radical, como Gonzalo Mosquera, os
demais eran liberais moderados ou conservadores temperados.
A actuación desta Xunta foi moi benigna, tendo en conta a exasperación que alcanzara
xa o xornalismo galego. Nótase que a Xunta Censoria aínda que ten diante o Regulamento
carece da información política necesaria para a súa aplicación, é dicir, non teñen claro que
é o que o Consello da Rexencia (máximo poder de España neste intre) e as Cortes queren.
A manifesta bicefalia en que se move o Estado, cun Consello de rexencia máis ben conservador, pero flanqueado por unhas Cortes claramente dominadas polo progresismo e que
tende, e ás veces consegue, controlar ao executivo, impedíalles ter unha idea clara do que
debían facer. Os mesmos xefes políticos ou gobernadores dubidan entre seguir ás Cortes ou
ao Consello de Rexencia.
Apenas consta que exerceran a censura contra os xornais. Si consta que tiveron que pronunciarse contra tres denuncias que recibiu a Gazeta Marcial y Política (Santiago), xornal
liberal, e en dúas denuncias recibidas contra os xornais absolutistas Correo de la Comisión e
Exacto Correo.
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Insatisfeitos, o Consello de Rexencia e as Cortes, de como funcionaban as Xuntas de
Censura, decidiron reformalas. O 16 de xullo de 1813 foi nomeada unha Xunta Suprema
de Censura en Cádiz. Dependente desta Xunta formouse outra en Galicia, constituída
polos seguintes persoeiros:
Joaquín Suárez Villar, Comisario Ordenador de Facenda e liberal de vella militancia.
Xosé Rivera Gil, Tenente Coronel e avogado, igualmente vello liberal. Diego Delicado,
párroco de San Jorge (A Coruña), que renunciou e foi substituído polo cóengo Benito
Samaniego. Manuel Pardo de Andrade, do que xa temos falado. Valentín de Foronda, ilustre intelectual vasco comprometido co liberalismo. Gonzalo Mosquera, liberal radical e
membro da anterior Xunta de Censura e que foi o Presidente. Aparece como secretario
Antonio de la Peña, que non puido exercer porque foi procesado, acusado de afrancesado.
A Xunta era tan liberal que a lectura dos nomes desta foi saudada polos xornais absolutistas con ironía. Era como meter a raposa no galiñeiro.
Pouco despois de ser nomeado Pardo de Andrade membro da Xunta de Censura, Freire
Castrillón escribía no xornal La Estafeta de Santiago:
Por acá tenemos muy menudas noticias del autor del infame papel Os Rogos dun galego,
apóstata por relaxado, impío por interés, como vendido a Satanás y al más vil precio, como el traidor Judas50.

e poucos días despois engade que Os Rogos “estaban escritos en mal gallego y peor portugués” e mereceron a excomuñón do Arcebispo:
Excomunión! Esta es chacota para quien no cree la comunión, co lombo (por falar no idioma do inmundo papel) co lombo había de pagar esta e tantas picardías como ten feitas51.

Así escribía Freire dun membro da Xunta de Censura. Referíndose a Foronda, Freire
Castrillón di del que
50. Estafeta de Santiago, 18 de agosto de 1813.
51. Íbidem, 21 de agosto de 1813 e 6 de xuño de 1813.
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por lo poco que salió de su pluma en materias eclesiásticas, pudimos notar la extensión y profundidad de sus conocimientos, pero no hay cosa más superficial, inexacta y desatinada que su ciencia
económica en que siempre quiso hacer ridículamente de maestro. Cualquiera conoce que no tiene
imaginación, sensibilidad ni oído fino para la elocuencia y las bellas artes52.

De Gonzalo de Mosqueda fai así mesmo un retrato demoledor. Di que foi elevado a
Coronel pola Xunta de Galicia “dispensándole la rutinera escala de grados subalternos53”.
Finalmente de Antonio de la Peña dicía que “muchos desean saber quien es ese ciudadano por la Constitución que hace tanto ruído... Lo que nos aseguran es que ese señor fue
gacetero de los franceses54”.
Unha vez constituída, a Xunta de Censura de Galicia exerceu con contundencia as súas
funcións. Fixemos unha relación dos xornais censurados entre 1813 e 1814 e, como era de
esperar, foron moito máis danados os absolutistas, quizais non tanto pola procacidade do
seu discurso coma pola defensa dun modelo político claramente inconstitucional.
Dos liberais foron censurados: El Ciudadano por la Constitución en tres ocasións, o
Diario General de Santiago en dúas e a Gaceta de La Coruña nunha.
O n.º 69 do El Ciudadano foi denunciado polo seguinte poema:
Logramos los liberales
echar por tierra la negra
pero cuando llegue octubre
volveremos a tenerla.
Vámonos mi Cachuchita
vamos a escribir Gazetas
y vaya a la m...... el coro
el confesionario y celda55.
52. Estafeta de Santiago, 4 de agosto de 1813.
53. Íbidem, 18 de agosto de 1813.
54. Íbidem, 18 de agosto de 1813.
55. El Ciudadano por la Constitución, 30 de abril de 1813. A referencia a outubro refírese ao inicio das novas Cortes que comezan
neste mes e nas que os absolutistas crían ter maioría.
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Maior castigo recibiron os xornais absolutistas: La Estafeta de Santiago foi censurado en
dúas ocasións, El Sensato tamén en dúas, Diario de La Coruña a la Aurora en seis ocasións,
Exacto Correo en dúas e Postillón nunha ocasión.
A censura ás veces parecía mesmo buscada, como cando El Diario de La Coruña a la
Aurora56 escribe de Foronda, que non esquezamos era membro da Xunta de Censura, o
seguinte:
Perro Foronda... no tendré perro ni gato en mi casa a quien no llame Foronda y aún al
burro que tengo para mandar al molino... maldito Foronda, pícaro Foronda.

Outro número censurado do mesmo xornal era motivado polos xuízos formulados
sobre dous deputados, Vega Infanzón e Mejía, os dous liberais, e que acababan de morrer
en Cádiz pola peste: de Mejía dicía que coa súa morte Lucifer perdeu un axente e que fixera súa a tripla alianza que nega a existencia de Deus, do inferno e da gloria. De Vega
Infanzón dicía que non quixera confesarse e concluía que estes eran os exemplos dos deputados liberais57.
Finalmente, presentamos outro exemplo do mesmo xornal. Di que os membros da
Xunta de Censores amosan “la desvergüenza, la impostura, la irreligión de los censores de
La Coruña”.
Como pode observarse, o xornalismo galego foi capaz de situarse na cerna da problemática ideolóxica dende o seu nacemento. E aínda que é certo que o xornalismo de opinión
recolleu todas as tendencias, non o é menos que sen este xornalismo combativo os galegos
non terían a oportunidade de coñecer que había outro modelo de sociedade distinta á do
Antigo Réxime. E cando os pobos saborean a liberdade xa non queren renunciar a ela. O
primeiro xornalismo de Galicia abriu de par en par as portas da liberdade.

56. Diario de La Coruña a la Aurora, 31 de outubro de 1813.
57. Íbidem, 11 de novembro de 1813.
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3.5. A OPINIÓN DOS COLABORADORES (2002-2003)
Xosé Luís Barreiro Rivas
Universidade de Santiago de Compostela

1. UNHA SOCIEDADE SEN PULO MEDIÁTICO
O proceso de creación dunha opinión pública autónoma garda unha estreita relación
coa construción do propio sistema mediático e tende a reproducir as mesmas características
–positivas e negativas– que condicionan a vida das empresas. Xa que logo, se temos en conta
que as cabeceiras dos xornais de Galicia seguen sendo as mesmas que as do tardofranquismo e a Transición –agás as cabeceiras vicarias de Galicia Hoxe (El Correo Gallego) e La
Opinión (Faro de Vigo-Grupo Moll), e dos diarios locais vencellados á antiga cabeceira de
El Ideal Gallego– e que nin o proceso político nin as reestruturacións empresariais deixaron
a súa pegada no sistema mediático desta nosa Terra, será fácil concluír que tampouco acertamos en crear un modelo de opinión capaz de analizar e criticar –ou mesmo de poñer en
valor– o noso propio sistema político e social, nin de introducir a perspectiva galega na
recepción da actualidade nacional e internacional.
Fronte ao discurso común da globalización, no que –en resposta a unha redimensionalización do espazo tecnicamente abarcábel e da natureza intrínseca do feito noticiábel– se
dá por sentada a reestruturación profunda do universo mediático, a estrutura empresarial
da comunicación radicada en Galicia dá a sensación de que entrou nun remanso comparábel aos salóns do Mandeo ou do Lérez, nos que só a fe na lei da gravidade e nas leis físicas
dos fluídos nos permiten afirmar, en contra das aparencias, que as augas se están movendo.
As únicas novidades do sistema veñen dadas pola penetración no mercado galego dos
medios foráneos, aínda que, despois dun período de forte dinámica expansiva, tamén esta
vía de modificación parece que encorou. E por iso se afianza entre nós a sensación de termos un sistema mediático que vive pendurado dun fío, despois de renunciar ás políticas de
concentración e redimensionalización que poderían garantir a pervivencia e a autonomía
dos medios. O cambio de accións entre as empresas galegas foi practicamente nulo, e as
novas empresas asentadas en Galicia, como resultado dunha venda non estratéxica dos
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patrimonios familiares, semella que se adaptaron coma unha luva de seda ás esixencias dun
modelo político clientelar que dedica enormes recursos ás políticas de control informativo.
Para pronunciarnos deste xeito partimos dun suposto inicial, posteriormente matizábel, no que se dá unha identificación básica e funcional entre a opinión pública e a opinión
publicada, aceptando sen maior discusión que a opinión publicada é o resultado sociolóxico da dialéctica da comunicación que estabelecen os partidos políticos, o Parlamento, as
elites empresariais e financeiras e o mundo da cultura coa prensa, e que se resolve nunha
selección da axenda e das orientacións ideolóxicas que subxacen no proceso informativo.
Claro que o universo mediático de hoxe é moi amplo e diverso, cunha forte incidencia da
radio e da televisión, e cunha crecente presenza no mundo da comunicación doutros
medios –especialmente audiovisuais– que circulan nas canles comerciais e, especialmente,
na Internet. Pero, se temos en conta as relacións de influencia que existen entre o universo
mediático (prensa, radio e televisión) e os vehículos de información que circulan pola rede,
e a capacidade que ten a opinión escrita para orientar e condicionar as pautas informativas
da televisión e da radio, poderemos concluír sen ningunha dúbida que a Galicia política,
empresarial e cultural aínda é un correlato da opinión publicada nos medios de comunicación escritos.
Dirán uns, os máis optimistas, que é o sistema mediático o que está creando unha determinada cultura política. Dirán os outros, máis pesimistas, que son os poderes políticos e
económicos os que están conformando o sistema mediático que realmente lles interesa.
Dirán os terceiros, máis racionais, que a análise é válida en ambas as dúas direccións, que
dan perspectivas diferentes dunha mesma realidade. Pero ninguén poñerá en dúbida as fortes relacións de dependencia que existen entre a baixa calidade da vida política autonómica
e o encorado sistema mediático galego. E por iso cómpre que sigamos aproximándonos en
círculo a unha realidade na que fican agochadas algunhas explicacións relevantes da nosa
realidade.
Xa dixemos que, agás a aparición de cabeceiras vicarias, o panorama empresarial dos
media galegos non se moveu en absoluto, nin na vertente de creación e estabilización de
novos periódicos (o xornal Galicia foi coma un foguete que apenas serviu para confirmar os
peores presaxios), nin no eido das concentracións e racionalizacións empresariais (a compra

252

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 253

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

da cabeceira Diario de Pontevedra pola empresa de El Progreso non é significativa), nin na
aparición de emisoras de radio ou televisión que, ordenadas en grupos de produción e emisión eficiente, conseguiran modificar as pautas de información que utilizamos os galegos
dun xeito invariábel dende hai máis de tres décadas. A única novidade realmente salientábel foi a creación dos medios públicos de comunicación (RTVG), de titularidade autonómica, que, malia que é certo que serviron para activar o emprego e as actividades de produción, tamén é certo que actuaron coma unha poderosa e anovada panca de control utilizada pola Xunta en detrimento da autonomía e da liberdade dos medios privados. E por iso
se pode dicir que, agás La Voz de Galicia, que representa en por si a metade da difusión de
diarios e da fidelización de lectores da nosa Comunidade Autónoma, ningún periódico
acertou a ter un equipo de opinión estábel, exclusivo e ben estruturado que sexa suficiente
para sustentar unha opinión feita e pensada dende Galicia e para Galicia.
Cada vez é máis evidente, como lembra Sartori, que estamos vivindo en democracias
orientadas á creación de “gobernos de opinión”, que, evitando a vella idea liberal dos programas políticos construídos sobre preferencias libremente expresadas, constrúen a súa lexitimidade sobre a base de consensos cada vez máis amplos. Por iso cómpre advertir que,
lonxe de manifestarse dende abaixo, como resultado dun xuízo individual sobre a realidade
política, a opinión pública é un construto político derivado da interacción entre os axentes
sociais e políticos e os medios de comunicación, no que o cidadán ten un papel cada vez
máis pasivo e controlado. Xa que logo, lonxe de ser un axente creador de opinión, o cidadán limítase a instalarse voluntariamente nunha cela desa opinión, necesariamente elixida
dentro dunha serie moi limitada de posibilidades. E por iso podemos considerar unha utopía a existencia dun sistema político autónomo que non dispoña dos recursos necesarios
para a construción da súa propia opinión pública.
O que computan as eleccións, afirma Sartori, son esas opinións de inserción, e non as
opinións de preferencia. Por iso se pode dicir con propiedade, como afirmaba A. V. Dicey,
que “a opinión dos gobernados é a base real de todo goberno”. E de aí se deriva a nosa convicción de que, carentes dunha nómina de analistas e prescritores de opinión que teñan
capacidade profesional e independencia económica para afrontar unha análise avanzada da
política autónoma e de todos os elementos da política global que determinan a política de
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Galicia, estamos alimentando un modelo viciado de opinión pública, que, lonxe de servirnos para estabelecer o diálogo esencial entre gobernantes e gobernados, está servindo para
que os poderes galegos interactúen de forma preferente co sistema mediático do Estado, no
que encontran as mellores e máis eficientes oportunidades para construír os consensos sobre
os que están gobernando.
UNHA OPINIÓN BASICAMENTE IMPORTADA
O problema máis importante que ten a opinión publicada de Galicia é a súa dependencia do sistema mediático madrileño –que algúns queren cualificar con pomposo e hipervalorativo termo de “nacional”– que, ademais de exportar a provincias os prescritores de
opinión de peor calidade, conforma unha axenda que ten moi pouca relación cun país política e socialmente descentralizado, e que por iso cae sobre os lectores coma unha chuvia
torrencial que destrúe moito máis do que rega. Unha simple ollada sobre a maioría dos
periódicos galegos abonda para decatarse de que a maior parte dos temas que conforman a
actualidade mediática están filtrados de acordo coas estratexias dos cenáculos madrileños,
que reflicten valores e argumentos que nos manteñen presos de problemas que nunha perspectiva racional e autóctona nunca se definirían como tales.
Se facemos un repaso da axenda informativa de 2003, por poñer un exemplo, atoparemos cousas tan incríbeis coma estas:
• Que todo o enfoque da política nacional a través da cuestión vasca non é máis
que unha serodia utilización do problema nacionalista ao servizo da loita partidaria, e
que no caso de Galicia só serviu para afastarnos da senda pola que discorreu de feito o
debate de fondo sobre o modelo autonómico e sobre a reforma da Constitución.
• Que o criterio de seguridade utilizado para xustificar a política internacional
de España, o illamento de Europa e o aliñamento con Bush, implica unha previa interpretación da realidade española que contradí a cultura política da descentralización e
que impide o anovamento dos consensos en que debe basearse unha política democrática descentralizada.
• Que unha boa parte dos diagnósticos que fundamentan o discurso político
imperante nos medios de comunicación (políticas lingüísticas, tratamento curricular
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da xeografía e da historia, criterios de actuación dos tribunais territoriais, procesos de
coalición non controlados polos partidos de ámbito estatal, políticas sociais de corte
territorial, etc.) non pasa de ser unha visión parcial da realidade intermediada polo centralismo político ou económico de Madrid, e que moi dificilmente formarían parte da
nosa axenda mediática se a nosa opinión fose realmente autónoma.
• Sensu contrario, unha boa parte dos asuntos que de verdade nos interesan,apenas foron tratados, ou foron con escaso rigor, ao longo de 2003, de tal xeito que, mentres para nós ten un interese fundamental o pacto constitucional europeo ou o modelo
de cohesión que vai animar as políticas fiscais nacionais e europeas, asistimos de feito a
unha presentación do problema que –ausente do debate real entre o Goberno e a oposición, e sen que ninguén acerte a explicar que gañamos e que perdemos realmente nestes ensaios políticos– quedou reducida a unha serodia escenificación da “fortaleza” e da
“seriedade” negociadora de Aznar.
• Outros aspectos igualmente relevantes, como son a estrutura de partidos e o
esgotamento do mandado de Fraga, fican presos igualmente da visión centralista, moito
máis pendentes dos efectos que producen na política nacional, ou reciben dela, que das
perspectivas reais que abren na política de Galicia.
Xa que logo, e sen tratar de ser exhaustivos en ningún aspecto, cremos que abondan
estes exemplos para deixar claro o diagnóstico principal do problema, na medida en que testemuñan a existencia dunha corrente de opinión publicada que, a pesar de ocupar a maior
parte dos recursos do noso sistema mediático, responde en moi escasa medida á nosa realidade política e social, coas moi lamentábeis consecuencias de producir unha alteración
banalizada da nosa axenda informativa, unha deterioración evidente da nosa cultura política global e unha desactivación dos medios que unha sociedade pode manexar para influír
na actividade política.
Tendo en conta a posición dominante de que goza o PP no eido electoral e no proceso
de artellamento social e económico de Galicia, temos que reputar como algo lóxico que o
poder autonómico galego refuga a creación dun auténtico sistema mediático galego, que
sexa capaz de soportar a creación dunha verdadeira opinión pública galega. Porque, se exis-
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tise ese sistema mediático autónomo, sería imposíbel de evitar a contradición esencial que
supón o feito de que unha autonomía institucional de corte moi avanzado estea servida por
un sistema de decisións profundamente centralizado, e porque se dificultaría moitísimo a
posibilidade de construír consensos democráticos baseados en decisións vertebrais que se
contradín absolutamente cos nosos intereses reais.
Lonxe de apuntar cara a unha activación do sistema mediático, con plena conciencia da
influencia que este exerce nos procesos de autoidentificación política e nos mecanismos que
impulsan a acción social, a Xunta de Galicia parece iniciar o camiño exactamente contrario, coma se preferise ter unha estrutura empresarial cativa, e coma se preferise presenciar a
desmembración dun sistema mediático autónomo antes que crear unha empresa de comunicación galega que, cunha dimensión suficiente para competir no panorama empresarial
estatal e europeo, resultase por iso menos domeábel para os axentes da propaganda que
actúan dende os gabinetes oficiais. E por iso pode dicirse que, máis alá dunha aparencia literaria que apenas rabuña nas codias da opinión precociñada en Madrid, a opinión política,
social e económica galega camiña a enorme velocidade cara a un espantoso deserto.
DESCOLGADOS DAS NACIONALIDADES HISTÓRICAS
Se contemplamos esta realidade dende unha perspectiva comparada, ninguén pode ter
dúbida de que o período 2002-2003 foi decisivo no proceso de distanciamento real entre os
procesos autonómicos vasco e catalán e o galego, que hoxe conta cunha axenda de obxectivos
e unha reserva de proxectos e medios de acción que fican moito máis cerca das comunidades
autónomas do réxime común que daquelas coas que formamos a terna inicial das nacionalidades históricas. E, aínda que unha boa parte da explicación habería que atopala na estrutura de partidos de Galicia e na falla dun auténtico modelo de expansión e reivindicación da
autonomía, tamén habería que recoñecer que tan prexudicial e quizais irreversíbel afastamento non se produciría se Galicia contase cun sistema de opinión que, aínda sen ser dominante, non sufrise unha dependencia tan grande dos actores e das axendas da opinión pública centralizada. Claro que tampouco se pode dicir que Euskadi e Cataluña conten cun sistema mediático autónomo e suficiente como para contrarrestar os efectos perniciosos dunha
opinión pública centralizada que é, ademais, dominante. Dun xeito parecido ao que aquí
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sucede, tamén a autonomía de Euskadi e Cataluña se enfronta á enorme dificultade que
supón a competencia centralizadora dunha opinión pública xerada basicamente en Madrid.
Pero hai que recoñecer que incluso neste aspecto estamos ante un problema de grao e que, se
os vascos e cataláns teñen dificultades importantes para participar nos consensos da política
de Estado, a nosa situación resulta, en termos comparativos, un evidente desastre.
Se moitos galegos –agás os lectores de La Voz de Galicia– poden viaxar por toda España
sen perder contacto cos seus comentaristas habituais, que distribúen por todas as provincias
unha opinión que enlatan en Madrid e ao gusto político de Madrid, resulta utópico pensar
que eses cidadáns galegos acaden un auténtico compromiso de coñecemento e de acción coa
súa realidade política, polo que é inevitábel un achegamento efectivo entre unha axenda
política pretendidamente xeral e outra de ámbito autonómico, que soamente pode facerse
á custa de eliminar ou domear as claves da política autonómica. E, se tal situación se amosa
con toda claridade na comunicación escrita, a evidencia desta dependencia do sistema
mediático centralizado resulta asoballante cando falamos da prensa e da televisión, dotadas
dunha organización empresarial crecentemente centralizada que anula ou banaliza toda
información e toda opinión de carácter local.
Cómpre aclarar, no entanto, que esta carencia dunha opinión publicada suficiente e
autónoma, á que me estou referindo, non é sinónimo dunha falta de articulistas galegos que
ocupan un amplo espazo da nosa prensa local. Ben pola contra, algúns medios de comunicación escrita parece que adoptaron a decisión de tapar cunha ampla nómina de escribidores a propia carencia que deben sentir dunha opinión pública auténtica, coma se o analista
ou o comentarista político se puidese equiparar ao político ou ao intelectual que apunta as
súas formas literarias nun artigo máis ou menos elaborado. Pero a opinión da que aquí falamos é aquela que explicita e vertebra as posicións económicas, políticas e sociais do periódico, e que resulta decisiva na conformación da opinión e da cultura política dos correspondentes lectores.
O que determina a existencia dunha opinión específica, ou dunha factoría mediática de
opinión, non é a cantidade e variedade das persoas que escriben a diario nun periódico,
senón a función que esas persoas cumpren dentro do plan informativo do medio de referencia. E por iso non podemos deixarnos confundir por un modelo de prensa que, impor-
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tando de Madrid a axenda e a análise política, e reflectindo na súa información as prioridades informativas deseñadas polos gabinetes de comunicación das administracións públicas de diversa natureza, enche despois os espazos de opinión cunha restra de artigos literarios ou de tema menor que, orientados basicamente á curiosidade política ou á estética literaria, apenas modifican en nada o modelo informativo xeral. E por iso non podemos reputar como espazos de opinión aqueles que, carentes da profesionalización e da independencia que outorga un medio que exclusiviza e retribúe adecuadamente aos seus colaboradores,
adornan o periódico cunha serie de sinaturas –escollidas xeralmente entre políticos e profesionais diversos– que enfocan os seus espazos con criterios de complementariedade, máis
proclives a agradar que a influír, e con poucas posibilidades de dedicarlles tempo e medios
ao estudo e á actualización dos coñecementos que son necesarios para afrontar con eficiencia un comentario político.
A HISTORIA PRESAXIABA OUTRA REALIDADE
Non é fácil determinar por que os políticos galegos pasaron de ser activos protagonistas
da comunicación, e comprometidos creadores de ideas, a sentirse engaiolados pola simple
obsesión de controlar un sistema mediático no que se comportan como suxeitos pasivos,
como puro obxecto noticioso, despois de renunciar ao intenso labor de pedagoxía social e
política que os seus devanceiros despregaron con eficacia e acerto nun marco cheo de atrancos e dificultades.
Sempre se tivo por certo que a política se move en dous niveis: un teórico, propio dos
politólogos e dos filósofos, que fixa os conceptos e as técnicas analíticas que permiten construír modelos de actuación ou paradigmas de coñecemento; e outro práctico, no que se
moven os políticos substantivados, onde prima a rápida intuición dos problemas, o senso
da oportunidade e a capacidade de decisión. Hoxe sabemos, no entanto, que existe unha
terceira perspectiva, a do xornalismo político, que funciona coma unha síntese das anteriores e que vén definida por unha gran capacidade para comunicar, para innovar, para deitar
ideas no seo da sociedade e para abrir camiños cara a obxectivos pouco máis que albiscados.
Lonxe de estar falando dunha novidosa categoría política, a unión de xornalismo e política remóntase polo menos á Ilustración, cando os máximos representantes do pensamento
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e da política da época intuíron que os grandes cambios que alentaban no pensamento dos
séculos XVII e XVIII non eran realizábeis sen a decidida contribución dos pobos, e cando
se decataron de que esa colaboración non era posíbel se non se afrontaba a inxente tarefa de
vulgarizar as novas ideas e facelas accesíbeis a grandes sectores da poboación. Iso é a
Ilustración: rachar a fronteira que separaba ao pobo das minorías dirixentes, para vencellar
a xente común cos principios de igualdade e liberdade que ían impulsar a caída do Antigo
Réxime. O primeiro chanzo desta corrente foron os libros modernos, compostos en linguas
vulgares e dedicados a temas de interese común, que rachaban coa exclusiva do saber que
noutrora reteran mosteiros e universidades ancoradas no Medievo. Despois foron as enciclopedias, con Diderot e D’Alambert á cabeza, nas que se sistematizaban todas as explicacións acadadas polas ciencias humanas e naturais e nas que se explicitaba a nova filosofía da
liberdade cívica. E máis tarde chegarían os panfletos, artigos, pasquíns, carteis e similares,
todo iso orientado á transferencia de saberes dende a privilexiada clase dos estudosos ata as
masas de cidadáns que estaban chamados a constituír a base social do Estado liberal. E,
aínda que a Galicia de comezos do século XIX era un país moito máis atrasado que hoxe,
tamén en termos comparativos, non deberiamos esquecer que os mellores momentos da
nosa política non se deron no eido da organización partidaria e da mobilización social,
senón no eido da actividade intelectual e propagandística que, a pesar dos fracasos sucesivos do nacionalismo político, nos fixo soñar cunha equiparación efectiva coas nacionalidades históricas vasca e catalana.
Entre estas formas de activación cívica, foi o xornalismo a que colleitou mellores éxitos,
ademais de ser a que mellor se adaptou aos novos tempos e aos cambios tecnolóxicos, primeiro nos xornais e revistas, e despois na radio, a televisión e as redes da información.
Porque, a pesar dos profundos cambios operados no mundo da comunicación, ben podería
dicirse que a esencia do xornalismo político segue sendo a mesma que hai dous séculos: tender pontes cara á cidadanía para a converter en protagonista da crítica democrática, en creadora de novas metas sociais e en depositaria dun acervo de información suficiente para
poder elixir os seus representantes e influír no deseño de políticas públicas.
Neste contexto explícase moi ben por que a relación entre a política e a prensa resulta
especialmente intensa cando xorden movementos proclives a unha fonda renovación social
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ou institucional: porque é aí onde se precisa unha aberta complicidade con amplas capas
sociais que só pode agromar no terreo da comunicación.
UN LÓSTREGO DE HISTORIA QUE VALE MÁIS QUE MIL VERBAS
No concreto caso de Galicia, a fecunda conxunción entre prensa e política aparece nas
orixes remotas do nacionalismo, cando os provincialistas acometeron un inxente labor de
recuperación cultural, económica e política que propagaron en xornais e revistas como El
Iris de Galicia, Revista de Galicia, El Centinela de Galicia, Idólatra de Galicia, La Situación
de Galicia, El Recreo Compostelano, El Emancipador Gallego, La Aurora de Galicia e El
Porvenir, nos que adoitaba verse a pluma de Neira de Mosquera, Rodríguez Carracido,
Antolín Faraldo, Martínez Padín, Ramón de la Sagra e Francisco Añón. E foi grazas a eles
polo que a Revolución Liberal de 1846 foi entre nós algo máis que un levantamento contra Narváez, para converterse nunha semente de galeguismo que aínda hoxe segue a ser
invocada como o comezo dunha política diferencial galega. Fracasada a liña militar ensaiada polos provincialistas, o movemento rexeneracionista xurdido do Banquete de Conxo
(1856) volvería depositar a súa esperanza na fundamentación histórica do feito diferencial
galego, con achegas inestimábeis de Murguía e Vicetto. E tamén neste intre volverían
desempeñar un papel relevante novos xornais como El País (Pontevedra), La Oliva –máis
tarde El Miño–, dirixido por Murguía, e El Clamor de Galicia, dirixido por Vicetto.
Metidos xa no movemento rexionalista, con Murguía, Brañas e Pondal como principais
valedores, sería o xornal La Patria Galega o que serviu de voceiro do rexionalismo inspirado por Brañas. Esta será tamén a etapa do rexurdimento federalista que, impulsado por
publicistas como Leiras Pulpeiro, Castro López, Aureliano J. Pereira e Santiago Casares, trataba de conectar cos ideais federalistas do sexenio revolucionario (1868-74).
Coa fundación de Faro de Vigo (1853) e coa aparición de La Voz de Galicia, fundada en
1882 por Juan Fernández Latorre, iníciase unha nova xeira no periodismo político de
Galicia, que deixaría de estar dominado por xornais identificados con determinadas ideoloxías ou movementos políticos, para vertebrarse arredor de novos órganos de contido xeral e
ampla difusión. Entre eles hai que destacar tamén o xornal El Pueblo Gallego, fundado en
Vigo en 1924 e adquirido en 1927 por Portela Valladares, que desempeñou un brillante
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papel no plebiscito do Estatuto de 1936 e no que viron a luz a maior parte dos artigos de
Peña Novo. Esta nova xeira non impide, no entanto, a presenza de publicacións especializadas tan relevantes como A Nosa Terra, que dende 1916 sería, baixo a dirección de Antón
Villar Ponte, o principal portavoz das Irmandades da Fala e do movemento nacionalista.
Neste periódico –segundo coa mesma cabeceira– verían a luz numerosos artigos asinados
polo propio Villar Ponte e por Risco, Peña Novo, Porteiro Garea, Blanco Torres, Leandro
Carré, Víctor Casas, Iglesias Alvariño e Ramón Cabanillas, entre outros.
Xa en 1920 o xornalismo cultural e político galego terá unha referencia fundamental na
revista Nós, fundada por Vicente Risco e Arturo Noguerol, e con antecedentes moi próximos
na revista La Centuria. Nas diferentes etapas de Nós deixaron estampado o seu nome o editor
Ánxel Casal, o director artístico Castelao e os recoñecidos galeguistas Florentino L. Cuevillas,
Otero Pedrayo, Losada Diéguez, X.V. Viqueira, A. Villar Ponte e Ramón Cabanillas, ademais
dunha longa nómina de escritores vencellados ao Seminario de Estudos Galegos.
Non sendo posíbel esgotar neste artigo a ampla nómina de publicacións en que se asenta a evolución do galeguismo político, consideramos necesario pechar esta breve excursión
con dúas afirmacións fundamentais. A primeira, que todo o galeguismo político é debedor
dun intenso labor xornalístico, de forte vea cultural e artística, que a distingue en termos
esenciais dos movementos políticos non galeguistas. A segunda, que esa idea do xornalismo
político ten unha expresión sobranceira nos nomes de Antón Villar Ponte e Lois Peña Novo,
os dous escritores e políticos que mellor souberon comprender a síntese entre teoría e praxe
que se produce no xornalismo político, e os dous que mellor conectaron a moderna idea de
comunicación política cun fondo compromiso persoal.
Pero esta fecunda maridaxe entre prensa e política rachou co franquismo, sen que ata
agora teñamos acertado a repoñelo. A longa noite de pedra da ditadura afectou de xeito tan
negativo á nosa cultura política e social, e deixou tan febles as súas estruturas, que deixou a
maioría dos nosos medios de comunicación sen ideoloxía de empresa e sen medios persoais
para afrontar a reconstrución dunha opinión pública moderna, democrática e galega. E non
deberiamos esquecer que, non dispoñendo dunha estrutura de partidos xurdida dos empresarios políticos autónomos, a perda do activismo político e intelectual que nos situou outrora no eido das nacionalidades históricas semella ser irreparábel.
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Non faltará quen se console a base de facer comparacións cuantitativas que refuguen
toda valoración cualitativa: que endexamais se imprimiron e venderon tantos exemplares,
que nunca houbo un público tan culto e capacitado coma o de agora, que nunca tivemos
unha nómina tan ampla de articulistas, que nunca gozamos dunha tecnoloxía tan moderna, que é a primeira vez que temos unha verdadeira comunicación de masas... Pero eu dígolles que, sendo verdade todo iso, nunca tivemos unha opinión pública tan colonizada e tan
feble, porque xogamos en claves alleas, e estamos adheridos a intereses que non gobernamos. E iso é tanto como dicir que, aínda que é certo que os galegos temos máis recursos
mediáticos que nunca, quizais Galicia, en si mesma considerada, nunca tivo menos.
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3.6. A COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN GALICIA 2004
Berta García Orosa
Universidade de Santiago de Compostela

1. INTRODUCIÓN
Unha das evolucións máis relevantes do sistema mediático galego durante as últimas
décadas foi a institucionalización das fontes de información e a súa crecente influencia na
estrutura, nas rutinas produtivas e na axenda dos medios de comunicación de Galicia. As
principais organizacións da Comunidade Autónoma decatáronse da importancia de ter presenza na opinión pública e, sobre todo, da necesidade de constituír unha política de comunicación estábel –gabinetes– que vehiculase unha mensaxe única cara aos seus diferentes
públicos –principalmente a través dos medios de comunicación–.
No seguinte informe realízase unha radiografía da localización e estrutura actual dos
gabinetes de comunicación en Galicia. Os datos referidos son algúns dos resultados dunha
investigación feita nos últimos anos fundamentalmente a través da triangulación de datos e
de métodos (un total de 717 enquisas a diferentes entidades galegas cun índice de resposta
do 85,76% e entrevistas en profundidade cos principais dircom). Nesta ocasión preséntanse os datos referidos á situación dos gabinetes de comunicación e a súa dinámica dentro dos
diferentes sectores.
2. MAPA DA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN GALICIA
A comunicación organizacional en Galicia, aínda que embrionaria, podemos dicir que
constituíu xa unha rede de fontes informativas que constrúen a axenda diaria da maioría dos
medios de comunicación da Comunidade Autónoma. As principais institucións e entidades empresariais de Galicia, conscientes da necesidade da súa presenza na opinión pública,
crearon fluxos de información continuos cos medios de comunicación mediante estruturas
estábeis co fin de crear acontecementos relevantes no contido e na forma para os medios de
comunicación. A pesar do seu incipiente xurdimento, os gabinetes de comunicación –ou de
prensa– ocupan boa parte do espazo informativo dos principais medios e centros informa263
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tivos galegos dificultando o acceso á opinión pública dos grupos minoritarios sen unha relación permanente cos medios de comunicación.
A maioritaria presenza dos denominados “pseudoeventos” nos mass media está provocada pola relación continuada dos gabinetes de comunicación, polos vínculos de diferente
tipo e axudada polas rutinas produtivas e as precarias condicións da profesión xornalística.
As grandes entidades acadaron un oco na rutina produtiva mediante un cambio de
estratexia baseada fundamentalmente na accesibilidade continua, na satisfacción das necesidades dos medios e, sobre todo, nunha vixiada relación persoal cos xornalistas. Como consecuencia, agás no caso dos medios locais privados, a maioría do espazo informativo é ocupado polos acontecementos creados especificamente para eles.
No entanto, existen importantes diferenzas entre sectores e subsectores, como se pode
observar no seguinte cadro.
Cadro 1. ENTIDADES CON GABINETE DE COMUNICACIÓN EN GALICIA

Fonte: Elaboración propia.
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En xeral, podemos afirmar que a comunicación organizacional en Galicia foi asumida
como un valor estratéxico e político, pero aínda non foi interpretada como factor de produtividade empresarial, senón que segue a ser un elemento secundario dependente da
dimensión do orzamento –agás nas grandes empresas con necesidades de expansión cara a
novos mercados–. Se eliminamos elementos distorsionadores da estatística observaremos
como o primeiro sector supera en 37 puntos ao segundo e en 55 puntos a un terceiro sector aínda heteroxéneo, tamén no eido da comunicación, cara aos medios de comunicación.
A lectura dos datos do cadro 1 require a advertencia previa sobre dúas cuestións. En primeiro lugar, que o criterio de Gabinete de Comunicación empregado para a recollida e análise de datos foi restritivo, o que podería provocar un pequeno descenso das cifras finais.
Non se rexistraron todas as entidades que teñen persoal encargado de prensa senón soamente aquelas institucións ou empresas con departamento interno de comunicación estábel e con persoal e medios especificamente dedicados ao labor de planificar, implementar
e/ou avaliar a política comunicativa da entidade. Desde o noso punto de vista, o límite
mínimo para falarmos de gabinete de comunicación.
En segundo lugar, que no ano 2004 considerouse necesaria a división en tres grandes
sectores na presenza de gabinetes de comunicación xa que a evolución da sociedade e as propias características de cada un deles converten en insuficiente a tradicional dicotomía entre
Administración pública e empresas1.
Realizadas as dúas puntualizacións, podemos observar no cadro as diferenzas dos departamentos de comunicación dentro dos distintos sectores. Se eliminamos as entidades “discordantes”, obtemos que a taxa do primeiro sector trasládase do 18,02% ao 75,47%, mentres que no terceiro pasa do 13,67% ao 38,33%. Deste xeito, o primeiro sector supera ao
segundo e ao terceiro. Na Administración pública todas as entidades teñen algún departa1. “La estructura institucional de las sociedades industrializadas de economía de mercado se caracteriza por la existencia de tres
grandes sectores: el sector público, el sector privado mercantil y el sector privado no lucrativo o ´tercer sector´” (Cabra de Luna,
Ángel Miguel, “El Tercer Sector” en Carpio, Maximino (ed.): El sector no lucrativo en España, Madrid, Pirámide, 1999). Deste xeito
consideramos: primeiro sector –administración pública; segundo sector –empresas privadas; terceiro sector –organizacións privadas de carácter voluntario e sen ánimo de lucro que, xurdidas da libre iniciativa cidadá e rexidas de forma autónoma, buscan responsabelmente mediante o desenvolvemento de actividades de interese xeral acadar un incremento dos niveis de calidade de vida
a través dun progreso social solidario, en cooperación con outras instancias públicas ou privadas, beneficiándose, de ser o caso, dun
tratamento fiscal específico, derivado do recoñecemento do seu labor altruísta.
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mento de comunicación agás os de menor dimensión, mentres que no segundo soamente o
20% e no terceiro existen aínda grandes diferenzas con lugares totalmente virxes na comunicación organizacional. Esta primeira panorámica, puramente cuantitativa pero necesaria
para a localización das fontes activas, será completada coa exposición das diferentes estruturas, dinámica e mesmo concepción do propio gabinete de comunicación que se estabelece en cada sector.
3. ESTRUCTURA E DINÁMICA DOS GABINETES
Dircom
En xeral, o dircom2 galego é un “responsábel de prensa” (no 28,5% dos casos; nun 57,14%
inclúe na denominación do seu cargo o substantivo “prensa”), licenciado en Ciencias da
Información (cun 64,28% fronte ao 50,7% de licenciados en Ciencias da Información no
conxunto do sector3, España 75,1%4, en Cataluña 69,2%5, en Euskadi 77%), sen experiencia
previa en gabinetes de comunicación pero con grande experiencia en medios de comunicación –en cargos de responsabilidade– e cun gran coñecemento da estrutura mediática galega
e das rutinas produtivas dos medios da comunidade autónoma. En relación co seu traballo,
en que permanece durante máis de dez anos (30% dos consultados), adoita ser o único membro do departamento de comunicación que, a pesar de ter un contrato temporal e un horario
indefinido, manifesta a súa conformidade e satisfacción co seu traballo. O tempo de permanencia no lugar de traballo (duplica a media do conxunto dos medios de comunicación) contrasta coa eventualidade dos contratos.
O grao de especialización dos profesionais é similar no conxunto do sector da comunicación, aínda que na maioría dos casos os dircom manifestaron carecer dunha formación
específica en comunicación organizacional, ausente dos plans de estudos das facultades de
2. Desde a nosa perspectiva teórica non sería un dircom senón na maioría dos casos descritos un xefe de prensa, pero optamos por
esta denominación co fin de unificar e recoller nela aqueles casos en que estamos a falar dun director de comunicación.
3. Túñez López, Miguel; López García, Xosé; García Orosa, Berta; López Ben, Silvia: As condicións laborais dos xornalistas, Santiago
de Compostela, Colexio de Xornalistas, 2003.
4. Canel, María José; Rodríguez, Roberto; Sánchez Aranda, José Javier: Periodistas al descubierto. Retrato de los profesionales de la
información, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000.
5. Colexio de Xornalistas de Cataluña; informe setembro 2000.
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Ciencias da Comunicación no momento en que eles realizaron estes estudos. Ademais dos
profesionais formados desde o punto de vista teórico (un 65% licenciados en Ciencias da
Información) e na práctica (un 85,71% con traballos previos en medios; soamente un
35,71% dos dircom conta con experiencia previa en gabinetes de comunicación; nun
78,57% son as primeiras persoas que desempeñan este cargo na entidade) no mundo da
comunicación, hai un 21,69% de licenciados noutras carreiras. Non obstante, o grao de
especialización incrementouse nos últimos anos e actualmente é superior ao xeral do sector,
como vimos.
A heteroxeneidade en relación co cargo, a situación na entidade, as actividades desempeñadas e mesmo a denominación da persoa responsábel da política comunicativa é moi
importante. En Galicia esta figura da persoa ou persoas encargados da relación cos
medios aparece aínda diluída entre o asesor persoal do director, o encargado de acadar
recursos publicitarios, o propagandista ou o secretario. De todos os entrevistados soamente un 29% coincide co mesmo nome “responsábel de prensa”, o que denota unha
falta de uniformidade tras a que se agacha un mare magnum de funcións e obxectivos cruzados.
Departamento de comunicación
Como se observa no cadro 2 o perfil medio do gabinete de comunicación en Galicia
aínda se atopa esvaecido. A diversidade, a heteroxeneidade e mesmo a ausencia de uniformidade á hora de denominar os diferentes departamentos ou funcións do gabinete son
sintomáticos dun panorama onde a diversidade e a falla de regulación son as tónicas
comúns.
A pesar de que a maioría das entidades consultadas aseguran ter gabinete de comunicación6, en moitos casos son departamentos de prensa sen plan de comunicación global
pero cun constante contacto cos medios de comunicación mediante estratexias tradicionais. O principal obxectivo é a presenza cuantitativa nos medios de comunicación, o que
se reflicte nunha ausencia de avaliación da súa política (reducida á realización de cadernos
6. Desde o noso punto de vista aquelas estruturas estábeis dentro da entidade encargadas da planificación, implementación e avaliación da política de comunicación. Na práctica, danse múltiples situacións.
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de prensa e ao reconto de presenza nos medios). A maioría foron constituídos nos últimos
nove anos (50%), pero sofren aínda unha escaseza de recursos humanos –52,5 de cada 100
gabinetes traballan cunha soa persoa e soamente o 27,5% teñen tres ou máis traballadores– que contrasta con bos equipamentos materiais e, sobre todo, tecnolóxicos.
O departamento de comunicación, cando existe, figura normalmente como un dos
principais órganos dentro da entidade desde as súas orixes (35,71%) e, a pesar de que o
coñecemento das liñas políticas e de actuación da entidade é alto (71,42%), o seu nivel de
participación nos mecanismos de tomas de decisión na entidade na práctica é menor por
razóns legais ou por cuestións internas á propia dinámica do organismo. Soamente unha
pequena parte do gabinete está recollido en documentos impresos da empresa ou institución: soamente un 8,3% das entidades consultadas recollen nos seus estatutos a existencia
dun departamento de comunicación coas súas funcións e organigrama, o 16,66% sinala a
necesidade dun fluxo continuo cos medios de comunicación pero non recoñece a existencia dun gabinete independente e estábel en comunicación; nun 75% dos casos nin as bases
legais e descritivas da constitución da entidade realizan ningunha referencia a esta actividade. Entre as posíbeis causas destacan dúas: a escasa importancia concedida á comunicación
no momento de constitución da entidade ou a ausencia de estabilidade legal, explícita, dos
departamentos de comunicación.
En relación coa dinámica estabelecida cos medios de comunicación adoita ser proactiva,
constante e por mor das propias características do sistema mediático galego baseada na confianza, no trato persoal e, en menor medida, nun plan de comunicación preestabelecido (un
57% manifesta ter plan de comunicación). Nas vías de comunicación aínda seguen pesando
moito as canles tradicionais (fax fronte a correo electrónico).
A orixe deste fenómeno, aínda incipiente, é froito dun proceso paulatino de nacemento dun contexto determinado en que rexistramos cambios relevantes no sistema político,
económico, social e, por suposto, comunicativo. A chegada da democracia, da economía de
mercado e a incursión na Sociedade da Información conformaron o marco idóneo para a
reestruturación do proceso de produción informativo en que as fontes acadaban o lugar de
relevancia.
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Cadro 2. PERFIL DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Fonte: Elaboración propia.
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4. DESDE A OBRIGA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA NA ADMINISTRACIÓN ATA A COMUNICACIÓN VOLUNTARIA DAS ONGS
A estrutura, características, actividades e mesmo as funcións do gabinete de comunicación varían en función do sector ao que fagamos referencia. Así, a comunicación organizacional oscila entre os intereses económicos buscados polas entidades do segundo sector e a
obrigatoriedade das administracións públicas de transparencia e comunicación cara aos
cidadáns. A continuación examinaremos polo miúdo as características dos gabinetes nos tres
sectores.
Primeiro sector
Dentro do primeiro sector, os gabinetes de comunicación nacen como unha consecuencia máis da reestruturación da Administración pública a partir da chegada da democracia, vencellados ao poder político, con escasos pero profesionais medios humanos e unha
boa infraestrutura, orientados fundamentalmente á transmisión de información para os
medios de comunicación. É o sector que presenta actualmente un maior número de gabinetes de comunicación. Se eliminamos os concellos, a taxa trasládase do 18,02% ata o
75,47%, o que supón que a Administración pública supera en 37 puntos na presenza de
gabinetes de comunicación ao denominado terceiro sector e en 55 puntos ás empresas privadas. A existencia de comunicación organizacional está marcada pola esixencia que teñen
estas de informar e ser transparentes cos cidadáns7.
A lectura dos datos correspondentes ao primeiro sector teñen varias arestas que destacamos a continuación:
a) A evolución moi positiva durante as últimas dúas décadas, xa que se pasou
dun fluxo de comunicación único, unidireccional e directo desde as institucións do
Réxime aos medios de comunicación, ata a obrigatoriedade legal de transparencia.
7. Constitución Española; Tornos Más, Joaquín; Galán Galán, Alfredo, Comunicación pública. La información administrativa al
ciudadano, Madrid, Marcial Pons, 2000. Whitaker, Reg, El fin de la privacidad. Cómo la vigilancia total se está convirtiendo en realidad, Barcelona, Paidós, 1999.
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b) A diferente implicación e relación coa entidade que estabelece o dircom, no
que se valora a discreción e a confianza xa que, en principio, debería ter a posibilidade
de coñecer practicamente toda a información e claves de funcionamento desta.
c) Case o 100% das entidades da Administración pública da Comunidade
Autónoma dispón de gabinete de comunicación, agás no caso dos concellos, onde a
porcentaxe non acada o 7% e, malia ser un dos eidos historicamente máis importantes de comunicación cos cidadáns, carecen, en xeral, dunha infraestrutura estábel de
relación cos medios. Os municipios que contan con gabinete de comunicación traballan na maioría dos casos en condicións precarias e experimentais. A maioría dos gabinetes de comunicación no eido das administracións públicas sitúase nas de ámbito
estatal, autonómico ou provincial, nas que se pode afirmar que todos os seus departamentos están asistidos por un gabinete de comunicación interno á Administración
e propio ou dependente da instancia que está situada no posto xerarquicamente superior.
Todas as entidades administrativas teñen departamento de comunicación –agás o de
Xustiza– pero na maioría dos casos a comunicación é unha función sen descentralizar
aínda ás delegacións ou ás unidades máis pequenas do órgano administrativo.
Polo tanto, todas as entidades rectoras do(s) poder(es) público(s) en Galicia estabelecen as súas relacións cos medios de comunicación e cos cidadáns mediante organismos
estábeis, situados dentro dos seus organigramas, que canalizan a actividade das principais
institucións galegas cara á opinión pública. En xeral, dentro da Administración pública, a
chegada da comunicación institucional xorde no mesmo momento do nacemento da entidade, como un departamento máis –diferente en cada caso– pero presente en todas.
Durante as últimas décadas, evolucionouse cara á descentralización dos departamentos de
comunicación dentro das institucións e á paulatina profesionalización e especialización. A
comezos do século XXI soamente existe un lugar máis deserto neste eido: a Administración
xudicial.
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O 70% nace no quinquenio 1985-2000. En xeral, dentro do primeiro sector, segundo
os dados obtidos, existen dous puntos álxidos no desenvolvemento da comunicación institucional: finais da década dos 80 e finais da década dos 90.
Gráfico 1. ANO DE ORIXE DOS GABINETES DE COMUNICACIÓN

Fonte: Elaboración propia.

Como resultado, estes primeiros datos manifestan nunha concepción de
Comunicación global importante na Administración autonómica (71,4% son gabinetes de
comunicación, 28,57% son gabinetes de prensa, que coinciden cos departamentos inferiores ou paralelos e que, normalmente, están amparados polo gabinete de comunicación
do organismo central) e casos puntuais da Administración local (o 55,55% manifesta ter
gabinete de comunicación). Non existe, non obstante, unha estrutura de comunicación
dentro da Administración pública como unidade, nin coordinación entre as diferentes
políticas de comunicación estabelecidas nos diversos órganos (carecen de organismos de
debate, de reunión, de libros de estilo, de prácticas comúns, agás cando dúas ou máis
administracións coinciden puntualmente na organización dun evento ou campaña), mentres que na Administración central adoitan ser de prensa, probabelmente porque actúan
como unha subdelgación tamén no eido comunicativo e soamente traballan en aspectos
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puntuais da relación cos medios de comunicación e nunca na comunicación global do
Goberno central.
Esta filosofía tradúcese na práctica nunha comunicación teoricamente global –interna e
externa–, consecuencia da estrutura comunicacional da Administración autonómica, nun
63,33% nos concellos e nun 36,67% nos outros dous niveis.
Unha primeira lectura dos datos concretos corrobora a tendencia sinalada nas porcentaxes globais: a dimensión menor e o orzamento menor dos departamentos encargados da
comunicación na entidade; redúcense a simples gabinetes de prensa e, só nalgún caso, a relacións públicas entendido de xeito xenérico. Como consecuencia, podemos presupoñer que
o labor considerado máis relevante é o de relación coa prensa e é o primeiro que se instaura nas entidades das administracións públicas galegas.
A relación cos medios de comunicación é descrita como directa, fluída e continua,
segundo a maioría dos enquisados. Dentro da Administración, agás nos casos concretos en
que a propia estrutura e organización da entidade o esixa, ningún dos enquisados se refire
a relación de xerarquía, senón de consenso e colaboración cos seus superiores. Na práctica, os resultados debuxan un panorama xeral de encontros diarios consuetudinariamente
estabelecidos para debater a estratexia comunicativa puntual e avaliar o caderno de prensa
do día.
Esta importancia concedida á comunicación a través das declaracións dos enquisados
–non dos organigramas das entidades– tradúcese en gabinetes de comunicación con escasos
recursos humanos, relativamente bos recursos materiais e tecnolóxicos e unha actividade
reducida á comunicación externa e, concretamente, á relación puntual cos medios de comunicación (incluíndo, ás veces, o asesoramento do portavoz que implica).
O 53,33% dos gabinetes da Administración pública son unipersoais, o que, en comparación con outros departamentos da entidade e salvo a proximidade á dirección, relativiza a importancia ou as características da relevancia que se lle presupoñía á comunicación. A relación persoal de gabinete–dimensións da entidade é directa (a porcentaxe máis
alta de departamentos de comunicación cun só traballador rexístrana os concellos –un
100%–).
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Gráfico 2. RECURSOS HUMANOS

Fonte: Elaboración propia.

A valoración dos medios materiais e tecnolóxicos durante as últimas décadas foi superior á do persoal laboral e superou incluso os medios que os traballadores son capaces de
rendibilizar.
A pesar de que o 63,33% sinala a realización das dúas tarefas comunicativas, á hora de
describir as actividades unicamente un 36,67% fai referencia a algún labor concreto relacionado coa comunicación interna. En xeral, dáse unha carencia de estratexias a longo
prazo, de investigación e análise sobre o estado da imaxe da entidade previo á implementación da política comunicativa e dos resultados da aplicación desta.
Gráfico 3. TIPO DE COMUNICACIÓN

Fonte: Elaboración propia.
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A comunicación externa predomina en case todas as administracións. Non obstante, debemos puntualizar a significación real das dúas denominacións que fican reducidas na maioría
dos casos á relación cos medios de comunicación e á elaboración de informes e cadernos internos para os traballadores da entidade. A situación responde á propia planificación da comunicación e estipulación de medios técnicos e, sobre todo, humanos. O deseño e implementación
dun plan de comunicación global implica o traballo dun equipo importante de persoas, mentres que os gabinetes unipersoais na súa maioría (ou cun especialista en comunicación e auxiliares) da Administración pública en Galicia non o permiten. Aínda así, confirma os resultados da primeira e reflicte a supremacía da comunicación externa (e afianza a hipótese da comunicación na entidade como escaparate e función de prestixio, máis que como un valor, un factor de produtividade máis).
O grao de externalización, soamente dun 16,66%, indica o nivel puntual de contratación de actividades fóra do gabinete, fundamentalmente para a organización de eventos
–coordinados desde a sede central do gabinete–, para presentacións ou “creación de eventos” en localidades diferentes á do gabinete ou para temas de publicidade ou maquetación/edición/impresión de publicacións.
A heteroxeneidade tamén se manifesta nas denominacións, 9 diferentes: gabinete de
comunicación, gabinete de prensa, área de comunicación, departamento de prensa, técnico
municipal de comunicación, secretario de prensa, oficina periférica de comunicación, asesoría de comunicación, negociado de medios de comunicación.
En xeral, durante as últimas décadas os gabinetes en Galicia melloraron en medios tecnolóxicos e coa introdución moi paulatina de Internet e o correo electrónico no traballo
diario. A pesar de que a maioría afirma que se incrementou o traballo informativo e a
demanda de información por parte dos medios, son moi puntuais os aumentos de persoal,
aínda que si se rexistra unha importante profesionalización (a maioría é licenciado en
Ciencias da Comunicación).
Segundo sector
A baixísima porcentaxe de gabinetes de comunicación rexistrada no segundo sector
podería ter diversos motivos, entre os que destacan a inexistencia de obrigatoriedade, a
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tardía concienciación do empresariado galego da importancia da comunicación como
valor estratéxico e, sobre todo, as peculiaridades da armazón empresarial da comunidade
autónoma (agás as grandes empresas autóctonas –que serán as que conten con gabinete
de comunicación–, as multinacionais centralizan os servizos de comunicación nas sedes
principais e as entidades familiares/locais carecen de recursos destinados á comunicación).
A comunicación dentro do denominado segundo sector caracterízase pola ausencia de
obrigatoriedade legal e pola busca dos fins propios do sector: a produtividade e a rendibilidade.
Aínda que no caso das administracións públicas desde algunha perspectiva epistemolóxica tamén se podería falar de rendibilidade e produtividade da información (se consideramos
o sistema político como un mercado electoral) e, concretamente, o valor engadido da información, onde este se considera plenamente é no caso da empresa privada.
A da empresa privada foi unha entrada moitísimo máis tardía no mundo da comunicación institucional ca a das administracións públicas, pero máis potente no eido das funcións
e dos medios materiais e humanos con que contan. Todas as empresas consultadas teñen
non só un gabinete de comunicación senón unha estrutura cun equipo importante de persoas e diferentes departamentos con funcións diferenciadas dentro da comunicación, sempre baixo a dirección do dircom.
Gráfico 4. TIPO DE GABINETE

Fonte: Elaboración propia.
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Gráfico 5. ANO DE CONSTITUCIÓN DO GABINETE

Fonte: Elaboración propia.

O exame dos medios de que dispoñen e a lectura detida das estruturas desvelan unha
filosofía diferente á que se atopa baixo a maioría dos gabinetes de comunicación no eido
público. Estamos a falar xa non só de contactos coa prensa e cos directivos da empresa,
senón dunha estratexia de comunicación institucional e de todos os órganos necesarios para
implementala e, incluso, avaliala.
Ademais, no caso da empresa privada a evolución ten trazos diferenciais xa que a inexistencia dun gabinete de comunicación implica, normalmente, o silencio, non a remisión
a outra persoa da empresa para que responda ás necesidades informativas dos medios (non
hai obrigatoriedade de información e transparencia como ocorre nas administracións públicas, obrigadas legalmente a iso), e, na maioría dos casos, a elaboración de publicidade. Polo
tanto, a crenza na publicidade directa e no silencio sobre a súa actividade marcaron durante moitos anos o quefacer empresarial en Galicia.
Caso diferente é o das multinacionais, que dispoñen de gabinetes de comunicación
centrais e que poucas veces afectan a Galicia a pesar de estar continuamente interconectados.
A lectura detida dos datos que mostran os gráficos ofrece, en primeiro lugar, dúas
informacións relevantes: a importancia dos gabinetes de comunicación dentro do conxunto (o 50%), o que implica, teoricamente, unha comunicación integral, e a importan-
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cia relativa (en comparación con outros sectores) do gabinete de publicidade (o 25%). A
hipótese da concepción de comunicación global podería estar reforzada pola importancia
dos medios materiais e humanos con que contan, en relación cos gabinetes de comunicación doutros sectores. O 60% dos gabinetes ten dúas ou máis persoas e case a metade do
total dos que responderon á enquisa –o 40%– conta con 3 ou máis traballadores (mentres que o 53,33% dos gabinetes de comunicación nas institucións públicas son unipersoais).
Gráfico 6. RECURSOS HUMANOS

Fonte: Elaboración propia.

Gráfico 7. TIPO DE COMUNICACIÓN

Fonte: Elaboración propia.
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A comunicación interna continúa tendo menor importancia aínda que máis ca no caso
do primeiro sector, como podemos ver no gráfico.
Todas conteñen servizos externos coordinados e controlados desde a dirección de comunicación da empresa. Entre outras, contan con asesorías de comunicación e puntualmente
externalizan servizos e funcións das necesidades do departamento: impresión da revista,
resumos de prensa, asesoramento, empresa publicitaria ou consultoría de comunicación. En
definitiva, empregan diversos provedores externos en función das necesidades de comunicación.
A evolución durante os últimos anos, neste caso, tamén está reducida á potenciación das
innovacións tecnolóxicas sinaladas por todos eles como un dos elementos relevantes ou,
cando menos, presentes no labor do gabinete.
Polo tanto, en comparación co sector da Administración pública, unha filosofía diferente deixa ver nunha dicotomía a inexistencia de comunicación institucionalizada ou a
existencia dunha forte planificación de comunicación global con infraestrutura e medios
que tenten a elaboración, implementación e, nalgúns casos, o control de toda a comunicación da empresa. Os gabinetes de comunicación penetraron tardiamente na empresa en
Galicia (o 100% despois de 1995 e un 20% nos dous últimos anos, case unha década de
tardanza en relación cos departamentos de comunicación do sector público).
Terceiro sector
A diversidade caracteriza o incipiente terceiro sector. A presenza de departamentos de
comunicación está moi ligada, aínda, a decisións centrais asentadas fóra da Comunidade
Autónoma e posúe unha vinculación importante coa dimensión das entidades e da súa presenza e consolidación na sociedade.
A visión da comunicación nos diferentes sectores diverxerá xa que, aínda que no primeiro dos casos é, teoricamente, unha obriga –reconvertida en moitos casos nun beneficio–,
no sector da empresa privada é un factor estratéxico con valor que incrementará a produtividade e o beneficio, e no terceiro sector, debido ás súas características, formará parte dos
ideais/obxectivos das súas entidades.
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O 87,5% dos gabinetes de comunicación do terceiro sector en Galicia constitúense no
período 1986-2002; soamente un 21% se declara gabinete de prensa, mentres que os restantes son autodenominados como gabinetes de comunicación.
Gráfico 8. DATA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DA COMUNICACIÓN. TERCEIRO SECTOR

Fonte: Elaboración propia.

A diversidade terminolóxica dos departamentos dedicados á xestión da comunicación é
sintomática da inexistencia dunha consolidación e fixación da profesión e das súas competencias e funcións, o que desemboca nun mare magnum de situacións, organigramas e competencias, pese a que o 58,33% manifesta realizar tarefas de comunicación interna e externa. Na maioría dos casos, a persoa encargada do departamento cobre as dúas funcións por
completo.
Gráfico 9. TIPO DE COMUNICACIÓN

Fonte: Elaboración propia.
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A pesar de que as diferenzas dentro das entidades do terceiro sector son moi importantes, mesmo na cuestión dos departamentos e dos recursos con que contan para a realización
da súa política comunicativa, en xeral os medios humanos e tecnolóxicos que teñen son os
máis deficientes de todas as entidades analizadas. Como podemos observar no gráfico, o
61% dos gabinetes traballan cun só profesional.
Gráfico 10. RECURSOS HUMANOS

Fonte: Elaboración propia.

Os escasos recursos e a ausencia case total de comunicación interna ou comunicación
integral demostra unha vez máis a ausencia de homoxeneidade e puntos de referencia á hora
de definir a súa propia actividade xa que, con estas condicións, a maioría deles responden
que teñen un gabinete de comunicación.
Gráfico 11. TIPO DE GABINETE

Fonte: Elaboración propia.
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Canto á valoración dos departamentos da comunicación dentro da institución ou entidade, cómpre subliñar que desde o punto de vista formal acada un nivel alto –igual ca nos
outros sectores– xa que sempre se sitúan nun segundo nivel de xerarquía (un chanzo inferior ao máximo responsábel da entidade). Non obstante, na práctica a dinámica é diferente en cada caso. En primeiro lugar, pola propia estrutura e funcionamento da institución
(xerárquica, horizontal...) e, en segundo lugar, polo grao e características da relación que se
estabelece entre os responsábeis do gabinete e os seus superiores. A comunicación, sempre
bidireccional, debería actuar nun dobre sentido:
• planificación e debate da actividade e da estratexia comunicativa,
• función de asesoramento aos directivos ou voceiros da entidade na súa relación cos medios de comunicación.
Soamente en dúas ocasións as entidades que responderon a enquisa recoñeceron este
segundo labor e, en contadas ocasións, a relación sinalada estaba temporalizada ou secuencializada de xeito rigoroso. A comunicación interna, dinámica e flexíbel, aínda non está institucionalizada nas entidades do terceiro sector en Galicia.
5. CONCLUSIÓNS
A supremacía dos acontecementos programados nos medios de comunicación e da concentración da orixe dos feitos/noticias son sintomáticos da crecente presenza de gabinetes
de comunicación das entidades dos diferentes sectores. Durante as últimas décadas os principais actores galegos decatáronse de que a información neste novo contexto social é un
valor engadido que se traduce en beneficio8. Como consecuencia, constituíron os gabinetes
de comunicación e destinaron unha parte do seu orzamento á comunicación. Como resultado, a maioría das entidades contan hoxe con algún empregado encargado da relación coa
prensa pero carecen na maior parte, dunha política global de comunicación e dos recursos
humanos e técnicos necesarios para implementala. O camiño cara á profesionalización
8. Interpretada a palabra “beneficio”, segundo a entidade de que esteamos a falar, como recursos económicos, unha maior porcentaxe do electorado ou mesmo obxectivos menos materiais, como a implantación de novos valores ou hábitos na sociedade.
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aínda está a medio percorrer. Hoxe, en Galicia, a maioría das entidades oscila entre a etapa
de pre-gabinete de comunicación e a posesión de gabinete de comunicación como canalizador da información da entidade, e son moi poucas aquelas en que hai un gabinete de
comunicación activo tanto desde o punto de vista do asesoramento como da actuación e
participación na actividade e/ou nas decisións da entidade.
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3.7. AS TELECOMUNICACIÓNS
Domingo Docampo Amoedo
Universidade de Vigo

INTRODUCIÓN
No informe anterior, correspondente ao ano 2002, salientabamos a situación de profunda crise logo da burbulla puntocom, que non permitía acubillar moitas esperanzas de recuperación das tecnoloxías da información (TIC) nun panorama internacional escuro no que
foron sucumbindo progresivamente compañías de febles alicerces tecnolóxicos (Docampo:
2002a, p. 128). O mercado das telecomunicacións iniciou o seu axuste no derradeiro trimestre do ano 2000 e, tal como indica o último informe anual dispoñíbel da Comisión do
Mercado de Telecomunicacións (CMT), é posíbel formular a conclusión de que a finais do
ano 2002 non parecía que se lle dera remate (CMT: 2003, p. 14). Os principais efectos sobre
os sectores industriais e os operadores de telecomunicación, estarrecidos ademais polas poxas
para facerse con licenzas dun sobrevalorado servizo de móbiles de terceira xeración (UMTS)
nos anos de ilimitadas expectativas bolsistas do sector, foron o impacto sobre a política de
investimentos, que levan dous anos baixo mínimos, e sobre o emprego, xa que se produciron os habituais recortes e externalizacións que este tipo de crises levan consigo.
O ano 2003 pode considerarse o primeiro de saída da crise, debido en boa medida á
influencia da recuperación da economía norteamericana nos dous últimos trimestres. O
mercado das tecnoloxías da información está pois de novo na senda ascendente, e o ano
2003 pechouse cun 2,9% de crecemento sobre 2002, grazas en partes iguais aos Estados
Unidos e á Unión Europea. Os sinais no consumo poden identificarse no sensíbel incremento das vendas de terminais (PCs), no despregamento da banda ancha (cable e ADSL
fundamentalmente), no asentamento do comercio electrónico e na aparición dos primeiros
terminais móbiles con capacidades multimedia. O sector industrial será como sempre o último en saír da crise, mais xa se albiscan indicios da súa recuperación no derradeiro trimestre de 2003 (IBLNews: 2004).
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AS TECNOLOXÍAS
Sobre as tecnoloxías, quero facer un apuntamento breve para indicar o asentamento das
solucións Wi-Fi (abreviatura de Wireless Fidelity), produtos que incorporan a tecnoloxía sen
fíos IEEE 802.11 para desenvolver redes de área local sen fíos que manteñen con fidelidade as características dun enlace con cable Ethernet. O ano 2003 foi o ano en que cobrou
impulso. En España o caso da cidade de Zamora, no que a empresa Afitel instalou 300 antenas duns 10 centímetros de longo en toda a cidade coa cooperación do Concello, foi o máis
publicitado entre os proxectos de aplicación das tecnoloxías Wi-Fi para acceso a Internet, e
mesmo recibiu un premio nos Estados Unidos polo seu carácter innovador. A día de hoxe
teñen aparecido algunhas queixas polo servizo, mais parece que o proxecto é economicamente sostíbel. A tecnoloxía anda aínda na procura dun modelo de negocio (dado que o
acceso é en xeral gratuíto, como en hoteis e aeroportos por exemplo). O lanzamento da plataforma Centrino de Intel en moitos dos novos PCs portátiles (pode que máis do 70%)
pode axudar a consolidar ofertas e operadores Wi-Fi, xa que leva incorporado o estándar
IEEE 802.11. As predicións de futuro van desde as máis escuras de Forrester Research, que
prevé unha burbulla Wi-Fi (Martín e Marcelo: 2003, p. 1), ata as máis esperanzadoras,
como a de Analysis Research, que considera que en Europa haberá en 2006 sobre 20
millóns de usuarios de redes Wi-Fi xerando máis de tres mil millóns de euros para os seus
operadores (Pedraja e Quílez: 2003, p. 33). Falaremos dentro de dous anos.
Da transmisión PLC (Power Line Communications) a través da rede eléctrica falei nun
traballo anterior (Docampo: 2002b, p. 86), indicando que estaba en vía precomercial logo
de anos de investigación. Recentemente comezou a ser despregada por Iberdrola en Madrid.
A nivel europeo conta co apoio da comisión que está impulsando o acceso á Internet a través da rede eléctrica por medio do consorcio OPERA (Open PLC European Research
Allinance), coordinado por Iberdrola Enxeñería (Vnunet: 2004), destinado a desenvolver
un estándar europeo para ese tipo de transmisión (Dealer World: 2004). Moito nos alegraría ver a Unión Fenosa nesa carreira apoiada nos equipos investigadores galegos, que os hai,
activos nesa tecnoloxía.
Finalmente, vou engadir unha nota sobre os móbiles de terceira xeración, que levan un
atraso de dous anos: por fin no Nadal de 2003 comezan a aparecer equipos receptores en prezo,
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traballando aínda dentro das redes GSM, mais destinados ás novas redes UMTS. Na segunda
semana de febreiro de 2004 Vodafone anunciaba a comercialización do UMTS en seis cidades
españolas, co gallo do lanzamento a nivel europeo, e o mesmo día Telefónica contraatacaba
anunciando a súa división de móbiles tamén a comercialización do novo servizo. Ningunha
cidade galega está aínda no punto de mira das dúas operadoras nesta fase piloto. En todo caso,
non se espera que comercialicen servizos a particulares ata dentro de oito ou nove meses.
O SECTOR DAS TIC EN ESPAÑA
No ano 2002 o sector das telecomunicacións, lonxe de vivir unha recuperación, completou o seu segundo ano consecutivo de desaceleración (CMT: 2003, p. 12). Por subsectores, as comunicacións de telefonía fixa de voz están xa nun altísimo grao de maduración,
acusando paulatinamente as substitucións por unha telefonía móbil cunha penetración por
riba do 80%, superior á media europea. O mercado da Internet de banda ancha a través de
ADSL presentou resultados moi prometedores no ano 2002, unha vez que a CMT lle deu
entrada a Telefónica no comercio polo miúdo a finais do ano 2001. No ano 2003 este mercado de banda ancha sobre ADSL é un dos máis florecentes, e en xaneiro de 2004 superábase a cifra de máis dun millón setecentos mil usuarios, practicamente o dobre dos que
había no ano 2002. A día de hoxe constitúe o negocio máis rendíbel do Grupo Telefónica,
por riba incluso da súa división de móbiles.
O mercado audiovisual atravesa un período de renovación tecnolóxica que non acaba de
materializarse (CMT: 2002, p. 25). A fusión dos dous operadores de TV de pago vía satélite xunto coa desaparición de Quiero TV (televisión dixital terrestre) foron os acontecementos máis salientábeis do último bienio. O proceso de dixitalización das redes parece que
se atrasa ou ralentiza indefinidamente. O plan eEurope 2005, de promoción da sociedade
da información na Unión Europea, obrigaba aos estados membros a publicar en decembro
pasado as súas intencións no que atinxe ao proceso de dixitalización de televisión; sospeitamos que a convocatoria electoral de marzo vai atrasar varios meses esta actuación por parte
do Goberno español.
Pola súa banda os operadores de cable, logo de varios anos de fortes investimentos, están
concentrándose en políticas de comercialización de servizos, co que estamos por fin asistin-
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do a un importante crecemento medíbel en número de abonados e facturación global nese
subsector. Os operadores de cable conforman a auténtica alternativa ao operador dominante na provisión de servizos fixos de telefonía e Internet, e constitúen a mellor garantía para
o desenvolvemento dun mercado de banda ancha en competencia, do que os usuarios poderán tirar moito partido.
Neste repaso ao acontecido nos dous últimos anos cómpre falar do triste destino da iniciativa Info XXI. Como xa indiquei nun traballo anterior, este proxecto, presentado polo
Goberno español a finais de 1999 en plena euforia puntocom, non resistiu o paso do tempo
por falta de impulso dos responsábeis da súa execución e constituíu un dos máis soados fracasos do xa de seu pouco lucido Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía (MCYT) (Docampo:
2003, p. 13). A ineficacia do plan Info XXI foi criticada pola industria (Plaza: 2001, p. 278)
e finalmente asumida de facto polo Goberno de España no ano 2003. Non obstante, a
mediados do ano 2003 o MCYT, no canto de admitir o chasco da Info XXI, utiliza o informe da Comisión Soto para indicar que un dos principais problemas para o desenvolvemento da sociedade da información en España reside na falta de interese e formación por parte
dos cidadáns en acceder a estes servizos (sic), xusto no ano en que os cidadáns de España
facían estrelar os índices de acceso ADSL, de compra de ordenadores e de penetración dos
servizos móbiles. En fin, asumir responsabilidades ministeriais é máis doado cando se poden
repartir entre todos os cidadáns. O MCYT anunciou a entrada dun novo plan substitutivo
da Info XXI (España.es), quizais é o seu xeito de admitir o fracaso, que será administrado
pola entidade empresarial Red.es. É cedo para xulgar os resultados deste plan. Farémolo dentro de dous anos, cando remate.
Non se pode, xa que logo, desbotar a hipótese de que unha das causas da desaceleración
do avance da sociedade dixital en España haxa que buscala nos desacertos da Info XXI. De
feito, un estudo que periodicamente realiza o Foro Económico Mundial sobre o estado das
tecnoloxías da información (Lanvin: 2004) dá conta do descenso de España, nunha clasificación mundial de desenvolvemento dixital1. Os informes utilizan un índice global,
Networked Readiness Index, co fin de medir o grao de preparación (readiness) dunha nación
1. Aínda que este estudo non está publicado, pode ser consultado parcialmente no web do Foro Económico Mundial,
<http://www.weforum.org/gcp>.
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para participar e beneficiarse dos avances nas TIC. Este índice desdóbrase en tres compoñentes: o contorno para as TIC que proporciona unha nación, a preparación dos individuos,
empresas e administracións para o uso das TIC e, finalmente, o seu uso efectivo. Na creación de contornos favorábeis ao uso das TIC ten unha alta valoración a priorización destas
tecnoloxías por parte dos gobernos. Nese indicador o informe fai baixar a España dez postos, do 27 ao 37, o que constitúe o meirande compoñente do descenso no índice global. No
entanto, debido ao esforzo conxunto de todas as administracións do Estado, España acaba
de situarse no sexto lugar en Europa no desenvolvemento da Administración Electrónica,
segundo o estudo que periodicamente realiza Cap Gemini Ernest & Young para a Unión
Europea, superada só polos países nórdicos e Irlanda. Na puntuación española pesan moi
favorabelmente os servizos a empresas e menos os directos aos cidadáns.
No que atinxe á demanda de servizos de telecomunicación, presentábanse en xaneiro do
ano 2004 os resultados do estudo levado a cabo por Red.es sobre os datos achegados pola
enquisa do Instituto Nacional de Estatística, que será practicado a partir deste ano cunha
periodicidade semestral. Dispoñemos pois dunha radiografía da sociedade dixital en
España, aínda que sen datos suficientemente desagregados como para dispor dunha análise
polo miúdo das comunidades autónomas.
Os datos máis salientábeis son o rápido crecemento xa comentado do ADSL e o substancial incremento da penetración dos ordenadores nos fogares, que pasou dun 32,2% a un
43,4% ao longo do ano 2003. Tamén, e malia comprobar o sostido incremento no número total de usuarios da Internet, temos que seguir reflectindo a gran distancia cos mesmos
indicadores no norte de Europa e continuar observando diferenzas significativas entre as
comunidades autónomas, asunto sobre o que volveremos máis adiante.
Das actuacións nas comunidades autónomas habería que salientar as diferenzas sensíbeis
entre o País Vasco, Madrid e Cataluña e o resto de España, tamén algunhas iniciativas de
éxito como a aposta polo software libre en Estremadura ou o importante esforzo no sector
educativo levado a cabo en Galicia co programa SIEGA. A nivel galego hai que tomar nota
ademais da reordenación de competencias dentro do goberno da Xunta, que apunta a un
progresivo desprazamento de responsabilidades dende a Consellaría de Cultura á de
Innovación, que ficaría coa encomenda da planificación global da sociedade da informa-
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ción. A consolidación de dous operadores galegos, Comunitel e R, é tamén un dato importante a xulgar polas súas facturacións nos dous últimos exercicios, con Comunitel ben asentada e incrementando notabelmente a súa facturación e R presentando por vez primeira
unha conta positiva de perdas e ganancias. Tamén representan unha información positiva as
novas apostas de negocio por parte de Televés.
APERTURA DA COMPETENCIA NAS TELECOMUNICACIÓNS
A finais de 2003 dábase un novo paso na liberalización das telecomunicacións en
España coa aprobación polo Parlamento da nova Lei xeral de telecomunicación. Entre as
modificacións introducidas habería que salientar a simplificación dos trámites administrativos, de xeito que calquera empresa poderá actuar como operador simplemente dándolle
conta á Comisión do Mercado das Telecomunicacións. Elimínase pois a necesidade dunha
autorización previa antes de prestar servizos como operador. A nova lei, que entrou en vigor
o 5 de novembro de 2003, incorpora o ordenamento xurídico aprobado na Unión Europea
en marzo de 2002. A lei crea a Axencia Estatal de Radiocomunicacións, que terá como
misión a xestión do espectro radioeléctrico. A lei recibiu algunhas críticas, que se centran
principalmente no feito de que non se faga referencia á necesidade de establecer niveis mínimos de calidade do servizo telefónico e de acceso á Internet como parte integrante do servizo universal.
Non obstante, malia os esforzos lexislativos e normativos, o feito é que catro anos despois dos primeiros pasos da liberalización os seus efectos aínda non se perciben con claridade. As críticas á falta de competencia non se producen só a nivel español, senón tamén
europeo. Aínda realizando un prognóstico favorábel de crecemento para o sector das TIC
en Europa no ano 2004, entre un 3,7% e un 4,7%, a Comisión Europea critica a escaseza
de competencia, especialmente na telefonía fixa. O único subsector en que se notan os efectos da competencia é o da telefonía móbil, na que, en España en particular, Telefónica só
ten o 53% do mercado por 26% de Vodafone e 21% de Amena. Na telefonía fixa parece
que asistimos por fin ao despregamento da competencia. Os datos da CMT para o ano
2002 (CMT: 2003, p. 29) indican que os operadores alternativos a Telefónica pasaron do
5,9% ao 9,4% de cota de mercado nese ano. Son, como se ve, porcentaxes veciñas a unha
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situación de monopolio de facto, mais se a tendencia iniciada no ano 2002 se consolida no
ano 2003 podemos estar asistindo ao inicio da liberalización das comunicacións de telefonía fixa, nomeadamente grazas á competencia dos servizos de cable, que se están achegando aos dous millóns de abonados en España. Hai que salientar, non obstante, que, agás o
caso dos operadores de cable, os demais prestan servizos sobre as infraestruturas de
Telefónica, o que establece un límite á competencia, dada a necesidade de aboar unha cota
mensual ao operador dominante, cota que se foi incrementando substancialmente nos últimos anos para os usuarios da telefonía fixa.
Este mesmo fenómeno ocorre coa competencia na prestación de servizos de banda
ancha ADSL sobre as redes de distribución de Telefónica. En primeiro lugar hai que salientar a posición dominante do grupo Telefónica, con máis do 80% dese mercado (sumando
os clientes de Telefónica e Terra). Os competidores quéixanse do control que Telefónica
exerce (como propietario das redes e, xa que logo, garante da calidade do servizo de transporte) sobre a competencia a través de dous mecanismos. O primeiro é o prezo de alugueiro da rede; os operadores alternativos quéixanse (con razón, vendo os custos de ADSL en
Europa e EUA) de que están a pagar un prezo excesivo polo alugueiro da rede, o que dificulta os seus investimentos en novos servizos. En segundo lugar, a falta de compromiso de
Telefónica para garantir as velocidades contratadas polos usuarios de ADSL (de feito só se
compromete a garantir o 10% da velocidade contratada, aínda que en circunstancias normais coa rede non saturada si cumpre coas especificacións previstas nos contratos) e o manexo dos servizos de altas e baixas en prexuízo da competencia. Telefónica, pola súa parte, asegura que non deixou de investir na súa propia rede e que os parámetros de calidade que proporciona son moi superiores ao 10% ao que se compromete.
A Asociación de Internautas, apoiándose en estudos comparados de tarifas na Unión
Europea, sostén que o servizo ADSL é o máis lento e caro de Europa e que o ríxido sistema
de fixación de prezos por parte da Administración respecto do operador de referencia está
actuando moi negativamente sobre o desenvolvemento da Internet en España, de aí as posicións á baixa que está a conseguir no informe do Foro Económico Mundial. A Asociación
propón un novo modelo de regulación para Internet fundamentado no fomento da competencia, que priorice os investimentos, a calidade do servizo, a súa dispoñibilidade e a capa-
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cidade de elección dos clientes. Esta sería a forma de tirar partido do dinamismo dos internautas en España para escalar posicións no grao de desenvolvemento dixital.
A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Hai moi poucas fontes de información con datos desagregados por comunidades autónomas. Ata hai moi pouco tempo, a enquisa da Asociación para a Investigación dos Medios
de Comunicación (EGM: 2004) sobre o uso da Internet constituía case a única fonte de
referencia cun único dato: o de penetración da Internet na sociedade. Afortunadamente os
sucesivos informes da Fundación Auna, eEspaña, están contribuíndo a encher ese baleiro.
O último do que dispoñemos (eEspaña 2003) está referido ao ano 2002 e contén información moi interesante relativa ao grao de implantación da sociedade da información seguindo un conxunto de indicadores que o informe resume nun índice xeral non moi diferente
dos utilizados polo Foro Económico Mundial, polo que se produce de feito unha concordancia de resultados. A posición relativa de España na UE é a penúltima, só por riba de
Grecia no índice xeral.
Por comunidades autónomas o resultado máis interesante está no estreitamento da
fenda dixital interautonómica entre os anos 2001 e 2002. Así, mentres no ano 2001 se
advertían diferenzas significativas na aplicación deste índice (cunha variación enorme desde
os 54% e 56% de Galicia e Estremadura por abaixo ata o 100% de Madrid), xa non ocorre no ano 2002 (no que a nota inferior é a de Castela-A Mancha cun 84%). Os propios
autores recoñecen a alta volatilidade deste índice, malia non achegaren razóns claras. Sen
posuír información concreta do deseño experimental da enquisa en que se fundamentan
estes indicadores nada máis podemos comentar. En todo caso, Galicia aparece emparellada
con Andalucía, deixando detrás a Castela-A Mancha, Estremadura e Murcia.
As puntuacións máis favorábeis obtenas Galicia no contorno innovador, no que deixa
atrás a Andalucía, a Asturias, a Baleares e a Canarias, e no capital humano TIC derivado da
oferta técnica universitaria. Neste segundo subíndice tamén tomamos vantaxe sobre Aragón
e Cantabria, aínda que a perdemos fronte a Andalucía. No que atinxe á administración electrónica e aos usos da Internet entre os cidadáns, Galicia retorna ás posicións de cola, así
como no importante subíndice de conectividade global. Así pois, mantense unha posición
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moi pouco airosa en xeral aínda que non parece difícil escalar postos dadas as escasas diferenzas (eEspaña: 2003, p. 332-335).
AS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN EN GALICIA
Os investimentos en infraestruturas nos últimos anos canalizáronse moi acertadamente
cara ás redes de transporte e distribución, cun peso crecente dos servizos de Internet de
banda ancha tanto vía cable como pola rede telefónica conmutada. A rede de transporte está
xa dixitalizada case completamente e o seu ritmo de crecemento pode considerarse satisfactorio a xulgar polos datos que recolle a memoria de CMT (CMT: 2003, p. 324).
Retegal segue explotando as diversas redes de telecomunicación públicas da Xunta de
Galicia, entre as que hai que salientar a rede Recetga, autoestrada galega da información,
cunhas previsións de crecemento en ancho de banda e modernización tecnolóxica axeitadas
ás demandas que debe satisfacer. A posta en marcha do proxecto Torganet, dentro do programa europeo interreg III, vai por fin dar remate ás diferenzas Norte-Sur nos accesos á
rede, xa que posibilitará en Vigo, Ourense e Pontevedra anchos de banda troncais de 2.500
Mbps. Liderado polas universidades de Miño e Vigo (debido á súa localización fronteiriza),
este proxecto mellorará sensibelmente a prestación de Recetga no sur de Galicia.
A cobertura de servizos fixos por parte de Telefónica é virtualmente completa, agás o
caso da telefonía rural, ao que logo nos referiremos especificamente. Os servizos móbiles
continúan o seu despregamento e vanse esvaendo os medos infundados nos efectos das
radiacións electromagnéticas non ionizantes. A cobertura do servizo móbil mellora ano
tras ano, e a penetración do servizo en Galicia responde aos niveis de saturación que se
observan no resto do Estado. O número de abonados aos servizos móbiles en España é
superior aos 37 millóns en 2003, cunha taxa de penetración do 88%, 7 puntos por riba da
media europea. Os datos da enquisa de tecnoloxías da información dos fogares do Instituto
Nacional da Estatística (INE: 2003) indican que o gasto mensual medio en Galicia está
por riba da media española e a porcentaxe de fogares con acceso a móbiles, o 70%, está
lixeiramente por debaixo.
Os datos da enquisa, tomados no segundo semestre de 2003, reflicten tamén un incremento do número de fogares con ordenador e con acceso á Internet. O 43,3% das viven-
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das españolas conta con ordenador, fronte ao 35,1% de Galicia, 34,8% de Castela-A
Mancha e 32,1% de Estremadura, que figuran na cola da clasificación por comunidades
autónomas. No que atinxe ao número de fogares con acceso á Internet, a cifra para España
está moi preto de tres millóns seiscentos mil fogares, o que representa o 25,2% do total
(fronte ao 17,4% dun ano antes). Galicia, co 16,9%, figura de novo nos postos de cola,
superando a Castela-A Mancha co 14,2%, e a Estremadura, co 14,3%, o que é perfectamente consistente co dato do número de fogares con ordenador, co que presenta unha alta
correlación positiva. Cómpre salientar que, ademais de estarmos a máis de oito puntos porcentuais da media española de fogares con acceso á Internet, a segunda comunidade autónoma, Andalucía, ten un 20,8% de fogares con acceso á rede, 4 puntos porcentuais por riba
de nós. Na cabeza da clasificación por comunidades autónomas figuran Cataluña (32,7%),
Madrid (31,7%) e o País Vasco (32,2%).
O AUDIOVISUAL EN GALICIA
O sector audiovisual vén sendo tratado noutras achegas a este informe da comunicación
en Galicia. Xa que logo farei só algunha referencia á tecnoloxía. Retegal está a realizar os traballos previstos no desenvolvemento das redes de TV e radio dixital que constitúen o xermolo dos servizos dixitais de radio e televisión en Galicia. Os obxectivos foron establecidos
pola Xunta en 2002 (Xunta: 2002, p. 304). Mediante a adaptación tecnolóxica das seis estacións transmisoras conseguiron que neste momento a cobertura da CRTVG en dixital estea
preto do 90%.
Hai outro aspecto tecnolóxico relativo ás emisións de TV que ten moito que ver cunha
das maiores necesidades dos cidadáns: a da aprendizaxe de idiomas. A TVG presta desde hai
moitos anos o servizo de televisión con emisións que fan tecnicamente posíbel recibir o
canal de audio na versión orixinal se así se desexa, o que constitúe un sinal de modernidade, nunha época en que a práctica de idiomas é moi importante. Cando desde os poderes
públicos se insiste na conveniencia de mellorar a cualificación dos cidadáns no dominio de
idiomas, este é un dos pasos que hai que dar. Mentres tanto, ao tempo que gozamos deste
servizo na TVG, contemplamos as emisións dos canais públicos estatais que emiten en dual
só para Madrid e Barcelona. Outra variante da fenda dixital. Atrévome a invitar desde esta
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tribuna a quen teña capacidade de facelo a que esixa dos poderes públicos o mesmo trato
para todos os cidadáns do Estado co fin de garantir a igualdade de oportunidades.
A INTERNET DE BANDA ANCHA
Malia as condicións en que se presta o servizo de banda ancha a través do par de fíos de
cobre da rede de telefonía fixa (RTC), que xa foron comentadas, o ADSL está a vivir incrementos espectaculares nos últimos dous anos. España contaba a principios do ano 2004 con
máis de dous millóns douscentos mil usuarios da Internet de banda ancha (sumando os do
cable aos do ADSL), colocándose á cabeza de Europa pola porcentaxe deste tipo de usuarios sobre o total, malia sufrir prezos (no caso dos accesos ADSL) só superados por Irlanda
e Portugal; hai que dicir que, non obstante, resultan accesíbeis por requirir unha cota mensual inferior debido ás pequenas velocidades de transmisión que se garanten. O número de
usuarios incrementou nun espectacular 73% en 2003, o que sitúa a España entre os 10 primeiros países do mundo por número de usuarios de banda ancha.
En Galicia este fenómeno é aínda máis acusado, xa que no ano 2003 a porcentaxe de fogares con ADSL fronte ao total de fogares con conexión á Internet pasou do 13,5% ao 22,5%,
segundo informa o Observatorio do Centro de Competencias (OCC: 2003). E o que é aínda
máis interesante, a porcentaxe de fogares con servizos de cable sobre o total con acceso á rede
pasou do 5,5% ao 14,15%. Estas son as vantaxes de estar moi abaixo, que cando se empeza
a despregar escóllese a mellor tecnoloxía dispoñíbel dentro dun intervalo de prezos accesíbeis.
O Observatorio das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións tamén dá conta
deste incremento nas empresas galegas, que presentan a seguinte evolución nas súas redes
de datos (OTIC: 2003, p. 14):
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O resultado destes fortes incrementos sitúa a Galicia entre as primeiras comunidades
autónomas de España por porcentaxe de accesos de banda ancha sobre o total de accesos á
Internet. Con todo, hai que indicar que o acceso á banda ancha é un fenómeno urbano,
moi concentrado nas grandes cidades e descoñecido na maior parte dos concellos de
España, o que pon de manifesto a importancia desta nova variante da fenda dixital. En
xaneiro de 2003, o 21% da poboación española non podía contar con infraestruturas de
acceso á banda ancha, dado que onde non chega o ADSL tampouco chega o cable. As tecnoloxías alternativas baseadas no uso dos satélites ou nos sistemas LMDS non enchen máis
ca unha ínfima proporción deste baleiro.
A seguinte táboa mostra os datos de cobertura ADSL para Galicia actualizados en xaneiro de 2004:

A principios de 2004 o 89% da poboación dispoñía de acceso ADSL grazas aos investimentos de Telefónica (Linares: 2004, 109). Xa que logo, as medias de Galicia están só
lixeiramente por debaixo de España grazas á influencia das provincias de Pontevedra e A
Coruña, mais os datos para Lugo e sobre todo para Ourense aínda son preocupantes; como
tamén o é a carencia de servizos ADSL en comunidades residenciais arredor das vilas e cidades (Docampo: 2003, p. 18).
Para finalizar esta sección sería bo indicar que o novo servizo de televisión por ADSL,
Imagenio (Imagenio: 2004), cunha solución videostreaming (vídeo a través da Internet) que
Telefónica está a introducir podería incrementar a competencia entre os operadores de cable
e os de ADSL. Non hai que esquecer que Telefónica renunciou a unha licenza de cable no
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ano 2002, unha vez que tivo autorización da CMT para actuar no mercado polo miúdo do
ADSL. Esta plataforma de televisión e Internet por ADSL custará, en principio, 48 euros
mensuais e ofrecerá 22 canles de televisión, 15 emisoras de radio con calidade dixital e vídeo
baixo demanda, ademais do propio acceso á Internet de banda ancha. A operadora espera 7
millóns de conexións á banda ancha (resultado de proxectar de maneira lineal os datos de
2002 e 2003 aos seguintes catro anos) e aspira a facerse cunha boa parte deles. Con ese propósito anunciou en febreiro de 2004 que ía investir 700 millóns de euros anuais no desenvolvemento da banda ancha (vía ADSL) ata o 2007.
A INTERNET NO RURAL
Un dos problemas principais do acceso ás TIC derívase dunha decisión na década
pasada co fin de dar cobertura telefónica no rural. A solución dese problema, a telefonía
rural de acceso celular (TRAC), malia ter demostrado a súa efectividade, levaba agochado o que logo constituiría un atranco para o desenvolvemento da Internet no rural, xa
que Telefónica optou por un sistema celular que deixa fóra da rede aos cidadáns que aparentemente saca do seu illamento, habitantes de 3.906 entidades singulares de poboación
en Galicia, dado que non permite a transmisión de datos por enriba dos 2.400 bps
(Docampo: 2002, p. 125).
Este problema, que lles afecta a moitos concellos do rural español, é especialmente
grave no caso de Galicia, que, xunto con Asturias, concentra o 40% dos usuarios do TRAC
en España. Dende a aprobación da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información,
Telefónica ten a obriga de substituír o servizo TRAC nun período de ano e medio. O razoábel sería aproveitar a oportunidade para realizar unha migración do servizo actual a un servizo de banda ancha, co fin de non tropezar dúas veces na mesma pedra. Hai constancia de
que dende a dirección xeral competente da Comunidade Autónoma intentouse en repetidas ocasións que o operador dominante garantise o servizo de banda ancha; mais, con
Telefónica atopamos. O día 30 de decembro de 2003 Telefónica anunciaba aos catro ventos que o 70% dos abonados ás liñas TRAC (o 85,5% en Galicia) xa poden acceder á
Internet. A tecnoloxía elixida, solución celular con telefonía GSM e GPRS dos móbiles de
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segunda xeración, volve deixar de entrada ao rural como zona escura para a Internet, ao non
facilitarse o acceso a servizos de banda ancha. A solución combina sobre o mesmo espazo
físico outras posibilidades de comunicación, fundamentalmente baseadas no uso dos satélites e en menor grao na telefonía fixa sen fíos. Xa que logo, non descartan outra migración
dos que primeiro pasan polo GPRS a unha nova solución no futuro. O problema está nos
prezos. Telefónica só garante prezos accesíbeis na solución de banda estreita (GSM) e imporá prezos de mercado no satélite ou na comunicación vía radio, co que é improbábel que a
devandita migración se produza se non hai incentivos á baixada de tarifas e subvencións na
instalación de equipos, que, no caso do satélite, poden superar os 3.000 euros de investimento. De todos os xeitos, a desconsideración de Telefónica cos usuarios do rural e coas
empresas de telecomunicación deste país, que podían ter desenvolvido un proxecto imaxinativo incorporando, por exemplo, as tecnoloxías Wi-Fi, resulta preocupante. Que dende
os gobernos, por máis que se intente, non se poida conseguir o que se pretende da idea da
solidez do "vello" monopolio.
No programa de substitución das TRAC vanse investir 475 millóns de euros, dos que
145 corresponden a fondos FEDER. Compárese a solución para España e a escollida na
provincia de Alberta en Canadá no ano 2002, de seguro ben coñecida polos que dirixen
Telefónica. No número de xaneiro de 2004 de Spectrum, publicación de divulgación tecnolóxica do Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos (IEEE), aparece este caso da
provincia de Alberta como un exemplo de salto tecnolóxico en telecomunicacións, con
imaxinación e orzamentos asumíbeis (Cherry: 2004, p. 30). O proxecto Alberta Super
Net, cun orzamento de 145 millóns de dólares (equivalentes a día de hoxe a 120 millóns
de euros), vai proporcionar servizos de banda ancha a unha provincia meirande que a
península ibérica. Cunha combinación de fibra óptica e enlaces relativamente pouco custosos por radio, utilizando o protocolo IP, representa a solución imaxinativa e asumíbel
para pechar de vez a fenda dixital do rural. Tamén se pode facer aquí. Hai talento, operadores e empresas para levar a cabo un proxecto semellante. Só hai que ter vontade política para desenvolvelo.
O modelo que se pretende seguir en España, a xulgar pola iniciativa da Internet rural de
Red.es, é o da construción de centros de servizos de Internet no rural provistos de enlaces
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de alta capacidade e equipamentos e atención persoal. Os fogares fican definitivamente fóra
do acceso á Internet de banda ancha. Con todo, malia non ser a mellor solución, Internet
rural pode axudar. Está coordinado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e
participan o MCYT, as deputacións provinciais e a Federación de Municipios (Red.es: 2003,
p. 5-6). Por certo, na primeira convocatoria do ano 2003 non acudiu ningunha deputación
galega. A segunda pechouse a finais de febreiro de 2004; pola información que nos facilitaron na Consellaría de Innovación había constancia da intención de presentar senllos proxectos en Lugo e Ourense con 40 e 69 concellos involucrados respectivamente, e era un
pouco dubidosa a participación das deputacións da Coruña e Pontevedra. Sobre os resultados desta iniciativa poderemos falar no seguinte informe dentro de dous anos.
EPÍLOGO
No curto espazo en que hai que encaixar esta análise dos datos e reflexións sobre as
TIC en Galicia non se pode dar acubillo a un estudo sobre o sector industrial e empresarial, que deberá ser obxecto doutro traballo noutro foro. Non obstante, si me gustaría dicir
que Galicia conta cun importante sector industrial de telecomunicacións, abandeirado
por Televés, que acaba de facturar no ano 2003 case tres veces máis que no ano 2000, e
dous operadores privados, R e Comunitel, que se están consolidando con éxito, o que
tamén se reflicte na súa conta de resultados. Son moitos os exemplos (Samsung en
Barcelona en datas recentes) de multinacionais que, logo de beneficiárense de axudas
importantes, levantan o voo na procura de mellores condicións de produción. Os nosos
empresarios non se van de Galicia. Axudar a consolidar o sector con axentes de base galega (engadamos aos anteriormente mencionados Arteixo Telecom, Egatel, Intelsis,
Soluziona, entre outros) é a operación máis rendíbel para quen ten a obriga de crear as
condicións de mellora da competitividade empresarial. Sen subsidios, con incentivos e
apoio aos plans de innovación, que os hai e moi interesantes.
Hai que pechar este informe, fágoo insistindo na recomendación de prestar especial
apoio á incorporación de Galicia á banda ancha. Temos por primeira vez unha posición
boa. Tiremos partido dela. R vai darlles cobertura no 2006 a máis de 550.000 unidades
inmobiliarias. As solucións ADSL no ámbito urbano hai que estendelas ao rural ou semi-
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rrural escollendo as solucións apropiadas. Hai que tirar partido das tecnoloxías Wi-Fi para
incrementar a conectividade. Acelerar a incorporación dos galegos á banda ancha debe
constituír asunto da máxima prioridade.
Tamén recomendaría que se activase de verdade o Consello Asesor de Telecomunicacións
e Audiovisual de Galicia. Non hai máis que botarlle unha ollada á súa páxina web para comprobar que non é un organismo vivo. Podería contribuír a deseñar estratexias de aceleración
da banda ancha en Galicia. E podería, en coordinación co observatorio TIC, comezar a producir estatísticas no ámbito das TIC relativas a Galicia, das que hoxe desafortunadamente
non dispoñemos.
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3.8. A MERCADOTECNIA, MATERIA PENDENTE DAS EMPRESAS XORNALÍSTICAS GALEGAS
Valentín Alejandro Martínez Fernández
Universidade da Coruña

A mercadotecnia segue a ser a materia pendente das empresas xornalísticas galegas. Malia
ser certo que nas manchetas de case todas as cabeceiras das publicacións diarias que se editan en Galicia figura un departamento de mercadotecnia, non é menos certo que o peso
específico que este ten no seo da estrutura da organización é sumamente lixeiro e as súas
competencias, por regra xeral, limítanse exclusivamente ao desempeño de tarefas específicas
propias de ferramentas do mix de comunicación tales como as relacións públicas e a promoción de vendas. Non existe, polo tanto, unha concepción global da mercadotecnia.
As estratexias e políticas de comercialización das empresas galegas editoras de xornais
non difiren practicamente en nada, nestes comezos do século XXI, das desenvolvidas hai
trinta anos. De xeito que as ditas estratexias e políticas céntranse nunha clara orientación ao
produto, nas que se considera ao cliente (comprador e/ou lector e anunciante) coma un
mero suxeito pasivo no que se presume unha tendencia á fidelidade inquebrantábel á cabeceira en cuestión, no caso do primeiro, ou ben unha dependencia do medio, en canto á súa
idoneidade como vehículo de comunicación social para acadar unha maior efectividade
publicitaria, se se trata do segundo.
En definitiva, as empresas xornalísticas galegas aínda non conseguiron superar a tendencia a ver no produto, nos seus respectivos xornais, o único motivo que pode influír na
decisión de compra do consumidor e con isto acadar a conquista do mercado. Unha formulación que xa en 1960 Theodore Levitt cualificou coma “miopía de marketing”1.
Nos últimos anos os grandes esforzos das cabeceiras galegas centráronse, ao igual que
durante todo o século XX, na aplicación das novas tecnoloxías para mellorar a súa concepción e deseño como produto informativo. É evidente a transformación experimentada na
1. LEVITT, T., “Marketing Miopía”, Harvard Business Review, xullo-agosto, 1960, pp. 45-56.
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forma, pero, no entanto, xa non é tan obvia a evolución no fondo. A pesar do significativo
desenvolvemento experimentado polos demais medios convencionais de comunicación de
masas, fundamentalmente a radio e a televisión, así como a irrupción e expansión da
Internet como novo vehículo de comunicación social, os xornais manteñen a mesma estrutura informativa de hai máis de cen anos, sen ter en conta o valor dos outros medios como
produtos informativos de carácter substitutivo.
O produto é o que conta. Esa parece ser a máxima. Un produto que, por regra xeral,
adoita ser consecuencia dos efectos provocados polos xornais líderes ou polas modas e tendencias marcadas polos xornais estranxeiros posuidores dunha alta reputación e cifras millonarias de difusión e audiencia. Deste xeito, cando os principais xornais norteamericanos e
europeos introduciron a infografía como novo concepto informativo, as páxinas dos xornais
españois e, por suposto, as dos editados en Galicia enchéronse de gráficos que, nalgúns
casos, desprazaron abruptamente o texto. Esta adopción fervente da infografía, por exemplo, obedeceu máis a formulacións puramente intuitivas que a razóns sustentadas nunha
lóxica investigación de mercado, aínda que, sen dúbida, en ocasións, o froito da intuición
pode responder a necesidades reais existentes no mercado.
Hoxe en día parecería impensábel que unha empresa lanzase un produto ou un servizo
sen efectuar antes unha completa e detallada investigación de mercado que permitise non
só considerar a oportunidade do dito lanzamento, senón tamén a estratexia e a táctica para
aplicar nesta para acadar os obxectivos previamente fixados2. Sinxelamente, non sería imaxinábel a incorporación ao mercado dun novo produto que non contase coa conveniente
planificación de mercadotecnia, tanto na orde estratéxica como operativa. No entanto, no
mercado editorial de publicacións periódicas e, concretamente no galego, pode apreciarse a
incorporación de novas cabeceiras que, a teor dos seus resultados e posicionamento, dan a
impresión de ser máis consecuencia deses modelos intuitivos, aos que xa nos referimos, que
dunha necesidade detectada e contrastada no dito mercado3. Así, parece seguirse a idea de
que cun bo produto se conquista o mercado, sen considerar a propia estrutura daquel, o
contorno deste e, dentro deste, a correlación de forzas competidoras.
2. LAMBIN, J. J., Marketing estratégico, ESIC, Madrid, 2003, pp. 152-154.
3. Conforme a análise dos datos de OJD, AIMC (EGM) e as propias contas anuais das respectivas empresas editoras.
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Salvo excepcións, que habelas hainas, a planificación de mercadotecnia non existe nas
empresas xornalísticas galegas, pois, entre outras razóns, dificilmente esta pode darse cando
os respectivos departamentos de mercadotecnia, en liñas xerais, tan só cinguen a súa acción
á promoción de vendas, ao considerarse a dita variábel do mix de comunicación como o
único camiño válido para incrementar a difusión ou evitar a súa caída.
Un exemplo paradigmático da falta de planificación e coordinación das accións propias
de mercadotecnia, desde a perspectiva operativa, vese reflectido no feito de que a distribución de exemplares, en case todas as cabeceiras, está dotada de personalidade e entidade propia e desvinculada da esfera de competencias propias da mercadotecnia. A distribución só
interacciona coa área de mercadotecnia nos puros aspectos loxísticos inherentes ao desenvolvemento de determinadas promocións de vendas e, en ocasións, coa xestión de bases de
datos de subscritores, pero, por regra xeral, igualmente relacionada coas promocións de vendas, pois, en calquera caso, a xestión da subscrición adoita formar parte tamén das atribucións de competencia do departamento de distribución.
O exemplo da distribución podería ampliarse co feito de que o produto tampouco é
contemplado como unha variábel da mercadotecnia operativa, senón como o vehículo a través do que se sintetiza o labor informativo, de aí que con frecuencia dependa directamente
da área de redacción, e a isto igualmente podería sumarse que o prezo tampouco é percibido como variábel propia da mercadotecnia operativa ao facerse recaer no departamento
financeiro todas as decisións sobre esta.
Visto o anterior soamente quedaría a comunicación como variábel propia da área de
mercadotecnia e isto tampouco se axusta estritamente á realidade, pois, naquelas empresas
xornalísticas que contan con gabinetes de comunicación estes atópanse adscritos xerárquica
e funcionalmente á dirección xeral ou, en determinados casos, ao conselleiro delegado ou
presidencia. Gabinetes sobre os que frecuentemente recaen todas aquelas competencias relativas á comunicación interna e externa.
Por tanto, pode considerarse que a escasa incidencia que a mercadotecnia ten nas políticas comerciais das editoras de publicacións diarias radicadas en Galicia obedece máis a
unha cuestión estrutural que conxuntural. A unha formulación de mera filosofía empresarial. A unha interpretación da mercadotecnia máis como simple ferramenta de comerciali-
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zación, basicamente de exemplares e non tanto de espazos publicitarios, que como unha
forma esencial de entender a xestión empresarial en relación ao mercado.
Nos dous últimos anos, período de tempo que abarca o presente informe, a situación
apenas cambiou. As accións de mercadotecnia centráronse, ao igual que no período analizado no informe anterior, na promoción de vendas. Ningunha cabeceira diaria das editadas en Galicia se subtraeu á aplicación desta variábel do mix de comunicación. Incluso
algunhas cabeceiras como La Opinión de A Coruña, Faro de Vigo e El Progreso non deixaron de acudir nin un so día aos quioscos sen ofrecer algún tipo de promoción editorial ou
de produtos complementarios, ben gratuíta ou ben con sobreprezo4. Outras como La Voz
de Galicia, Atlántico Diario e La Región, practicamente, déronlles, todas as fins de semana a posibilidade aos seus lectores de adquirir o seu respectivo exemplar do xornal con
algunha promoción5. Tamén xornais como El Ideal Gallego, Diario de Ferrol e Diario de
Arousa6 buscaron na promoción de vendas o instrumento para tratar de incrementar as
súas correspondentes cifras de difusión. Tampouco xornais especializados como Deporte
Campeón se subtraeron á aplicación de promocións de vendas coa mesma finalidade que
os anteriores: a difusión7.
Despois de algo máis dunha década en que a promoción de vendas se erixiu dentro da
mercadotecnia xornalística como a “pedra filosofal” para aumentar a difusión, con grande
éxito nos primeiros anos, estes dous últimos serviron para comprobar, de acordo coas actas
de control emitidas pola Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), os controis de
audiencias efectuados polo Estudio General de Medios (AIMC) e as propias informacións
obtidas directamente dos distribuidores e dos editores, que as empresas xornalísticas aínda
non atoparon o xeito de liberarse das promocións de vendas, pois, na actualidade está lonxe
de ser a espléndida catapulta para acadar cotas máis altas de difusión e converteuse nun
pesado lastre que impide o crecemento dos resultados económicos das empresas xornalísticas ao ter unha forte incidencia nas respectivas contas de explotación.
4. Actas de control da OJD.
5. Actas de control da OJD.
6. Información obtida dos distribuidores de publicacións periódicas.
7. Información obtida dos distribuidores de publicacións periódicas.
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A promoción de vendas, tal e como xa se puido observar no informe anterior, non permite aumentar a difusión, pois estes dous últimos anos reflicten que, en certo xeito, a difusión total de exemplares de xornais en Galicia, é dicir, a suma das difusións de todas as cabeceiras, tocou teito, pois a lixeirísima repunta observada no 2003 (propiciada fundamentalmente pola La Voz de Galicia) obedece máis ao incremento da difusión de exemplares considerados por OJD dentro da venda en bloque e subscrición colectiva que á venda de exemplares por número8. Se se ten en conta que nestes dous últimos anos as empresas xornalísticas galegas efectuaron case tantas promocións coma nos cinco anos anteriores xuntos9,
pode colixirse que esta técnica de mercadotecnia, no mellor dos casos, só serve xa para impedir a fuga de lectores a outras cabeceiras ou, sinxelamente, a perda de lectores sen máis.
De xeito que as empresas xornalísticas galegas parecen atoparse nesa situación que a teoría de xogos encadraría dentro do denominado “dilema do prisioneiro”. En definitiva, seguir
mentres os demais sigan.
A crise de publicidade rexistrada ao longo dos anos 200210 e 200311 semellaba apuntar
cara a unha certa reflexión por parte das empresas editoras de publicacións periódicas diarias respecto a poñer certa mesura nas súas estratexias de promoción de vendas, coa aplicación dun determinado criterio selectivo que se contrapuxese ao “vale todo” do último lustro do pasado século. Unha reflexión que conducise tamén á busca doutras alternativas e a
unha reformulación da súa concepción da mercadotecnia, máis alá das propias vendas.
Unha concepción da mercadotecnia orientada ao mercado, para tratar de buscar e identificar as necesidades certas dos consumidores de información periodística, en xeral, e de consumidores de xornais, en particular. Un novo xeito de comprender a mercadotecnia non
como unha ferramenta táctica senón como unha filosofía de entender a empresa12.
No entanto, o primeiro trimestre de 2003 rexistrou un importante incremento das promocións de vendas, moi superior aos de anos anteriores, ao producirse un efecto cadoiro,
8. Por venda ao número a OJD entende aquela que se efectúa nun punto de venda público.
9. Segundo as observacións recollidas nas correspondentes actas de control da OJD e as informacións facilitadas polas propias
empresas xornalísticas.
10. Intermedios, n.º 203, Madrid, p. 14.
11. Intermedios, n.º 218, Madrid, p. 31.
12. RANDALL, G., Principios de marketing, Thompson, Madrid, 2001, pp. 39-46.
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dado que os xornais de difusión nacional foron os que ante a crise de publicidade e difusión
de exemplares13 optaron por aumentar a presenza das súas promocións de vendas nos quioscos, non tanto para gañar novos lectores como para evitar a perda dos que xa tiñan, ao tempo
para potenciar o seu valor competitivo. Os xornais nacionais con difusión en Galicia, algúns
deles incluso con plantas de impresión remotas na propia comunidade galega, en certo xeito
provocaron nos xornais editados nesta comunidade unha reacción, nalgúns casos ata desaforada, tendente a aumentar as súas promocións de vendas con todo tipo de produtos, ben
editoriais, complementarios, gratuítos, con sobreprezo, coleccionábeis, etcétera, que abarcaban toda a tipoloxía de promocións xornalísticas. O que supuxo un importante retroceso
para acadar esa nova concepción da mercadotecnia aplicada á empresa xornalística.
Agora ben, un sinal alentador, aínda que certamente tímido, obsérvase nos dous xornais
de maior difusión na comunidade galega, La Voz de Galicia e Faro de Vigo, pois nos anos
analizados incrementaron considerabelmente as súas accións de mercadotecnia, principalmente de relacións públicas. Nisto La Voz de Galicia destaca considerabelmente, aínda que
as ditas accións canalízaas fundamentalmente a través da Fundación Santiago Rey
Fernández Latorre, cuxa presenza social en Galicia acadou unha importante notoriedade
nos dous últimos anos, baixo a dirección de Ernesto S. Pombo. Non obstante, non pode
falarse dunha vertebración da mercadotecnia, senón de accións illadas, pero que poden conducir a unha nova formulación acorde con este novo século, no que o mercado manda e,
dentro del, correspóndelle ao cliente a decisión.

13. En 2002 as principais cabeceiras de difusión nacional experimentaron sensíbeis perdas de difusión, de acordo cos datos recollidos nas actas de control da OJD.
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3.9. A INFOGRAFÍA, A ÚLTIMA INCORPORACIÓN Á PAISAXE INFORMATIVA. UNHAS MENSAXES BIMEDIA PARA MOSTRAR O DATO DE NOTICIA
Marita Otero, Xaquín González Vieira
Universidade de Santiago de Compostela

A última guerra desencadeada en territorio iraquí polo Goberno dos Estados Unidos
supuxo unha vez máis un importante despregamento infográfico nos xornais españois. Un
suceso desa envergadura permitiu o desenvolvemento doutro flamante capítulo para a infografía como unha estrutura xornalística informativa. Novamente, o material infográfico serviulle de vehículo ao aspecto máis catastrófico da actualidade. A narración do proceso de
invasión militar de Iraq gañou espazo nas páxinas dos rotativos, aínda que con menor profusión ca nos primeiros meses de 1991.
A invasión foi un chanzo máis que percorreron os departamentos e as xentes da infografía tras acontecementos tan tremendamente dramáticos como a tamén invasión de
Afganistán, o ataque do 11 de setembro de 2001 en Nova York e Washington; as distintas
accións militares na antiga Iugoslavia tras a inicial intervención en Iraq.
No medio desa sucesión de escenarios bélicos, a través da infografía púidose coñecer a
traxedia ecolóxica que se propagou pola costa galega como consecuencia do afundimento
dun petroleiro monocasco. 42º 12.5’N 12º 3’W só se poden entender de xeito visual. Son
as coordenadas exactas do lugar da traxedia do Prestige, o 19 de novembro de 2002. Un
punto no plano cando a costa galega era un acontecemento que fixo abrollar importantes
traballos de infografía. Os rotativos galegos requiriron das súas seccións de infografía un
importantísimo despregamento ao que estas lles responderon con traballos –moitos deles
extraordinarios– con base nunha axenda temática propia nos departamentos. Pero os infográficos serviron tamén para relatar outros acontecementos de carácter máis lúdico e/ou
deportivo ca os antes mencionados, como as distintas edicións de xogos olímpicos que se
sucederon desde o ano 1991. Sucesos desta magnitude evidencian a madurez, e ás veces un
certo grao de frivolidade, no despregamento da proxección infográfica nos medios de comunicación e, en particular, nos impresos.
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UN MUNDO GRÁFICO/TEXTUAL
Tras ese proceso evolutivo, a infografía ocupa un posto importante, especialmente na
organización dos xornais; incluso naqueles que, polas súas características empresariais, non
dispoñen, con exactitude, dunha sección específica. A conversión de determinados datos de
noticia en infográficos é unha categoría significativa e recorrente coa que os responsábeis
dos medios impresos pretenden achegar a información dun xeito escrito-visual:
a imaxe ten unha función ostensiva e a palabra unha función conceptualizadora; a imaxe é sensitiva, favorecendo a representación concreta do visíbel na súa instantaneidade, e a palabra é abstracta (Gubern, 1996, 45).

A combinación de texto e imaxe nun perfecto equilibrio entre ambas as dúas forzas achégalle ao lector unha nova dimensión do contexto informativo. O relato da información preséntase a través do elemento gráfico conxugado coa palabra escrita.
Os datos relevantes e concluíntes da noticia non só se contan, senón que tamén se exhiben. Faise un relato, despregando, presentando o acontecemento a través do elemento gráfico
que se conxuga coa palabra escrita. De feito, o termo infografía refírese á sinerxía de tecnoloxías e técnicas específicas co fin de producir unha comunicación que emprega unha linguaxe
mixta. Á iconosfera de que falaba Gilbert Cohen-Séat (Gubern, 1996, 107) no remate da
década dos anos cincuenta sumóuselle un novo tipo de produción icónica: a infográfica.
A tarefa do infografista caracterízase polos mesmos trazos e parámetros que identifican o
discorrer profesional do fotógrafo, humorista gráfico, ilustrador, redactor e mesmo de toda
persoa que interveña no proceso confeccionador dun produto tan volátil como é un xornal.
O infografista ten a responsabilidade de narrar un acontecemento, explicar un proceso e presentar os datos de xeito preciso, entendíbel e veraz:
O deseñador de informacións é, como diría Moles, un “demiúrgo modesto” que transforma a realidade dos fenómenos –en si mesmos tan complexos e abstractos– noutra realidade intelixíbel e clara, aquela que o visualista e o esquematista mostran a través da superficie da páxina
impresa, ou da páxina electrónica (Costa, 1998, 22).
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O ADORNO E A INFORMACIÓN
A infografía, sexa do tipo que sexa, non embelece nin lle dá lustre a un xornal. A infografía debe servir para algo, posto que a intención non é ofrecer arte, senón xornalismo. A
narración infográfica sinxelamente informa coa contundencia dunhas imaxes e duns textos
que mostran os pormenores significativos dos feitos. O fotógrafo pode rexistrar o que sucedeu ao final, a última imaxe do acontecemento, pero non plasmar a secuencia e a relevancia de determinados datos:
a fotografía ten un inconveniente obvio, pois mostra demasiados detalles sen importancia, e non é
eficaz á hora de resaltar os detalles importantes (Mijksenaar, 2001, 50).

Paul Mijksenaar refírese, neste caso, ao papel da fotografía como vehículo para a exposición da complexidade das instrucións que conducen a descifrar o manexo dun aparello
calquera. A dificultade de uso dese tipo de libriños evidencia, independentemente da falta
de accesibilidade ás propias máquinas, unha disonancia entre a selección do dato específico
a partir do que se describen os pasos para proceder a poñer en marcha o enxeño en cuestión e a mesma narración. Pero tamén ten moito que ver coa percepción visual:
Ver significa aprehender certos riscos saíntes dos obxectos: o azul do ceo, a curva do pescozo dun cisne, a rectangularidade dun libro […] e esa facultade non aparece só en occidentais
avanzados, que poderían ser sospeitosos de ter acordado entre si esa linguaxe de signos, senón
tamén en bebés, primitivos e animais. (Arnheim 1979, 55).

O deseño da información, en palabras de Mijksenaar (2001, 52), comeza cando se comprende e interpreta. Unha opinión que comparte con Ernst Gombrich (2003, 230) cando
escribe, pola súa vez, sobre o que chama “xénero da instrución gráfica”:
O ilustrador debe aprender a illar cada unha das fases e mostrar a súa execución desde o
ángulo máis revelador [...]. Debe descompoñer nunha secuencia predeterminada de posicións estáticas o fluxo continuo dun movemento correctamente executado.
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Á fin e ao cabo, a denominada gráfica didáctica é unha sorte de mensaxe que se coñece
desde hai séculos. A imaxe converteuse nunha canle de comunicación e de instrución que
a tecnoloxía impulsou e expandiu. A aparición dos ordenadores e dos programas de autor
de debuxo vectorial alterou o procedemento técnico. Pasouse do traballo manual ao traballo dixital; pero ese cambio de ferramenta só facilita a cantidade, non a calidade. Esta última é a achega do autor, do infografista, cando está realmente amparado polos directivos da
empresa en que desenvolve a súa tarefa creativa.
Figura 1. INSTRUCIÓN GRÁFICA EN QUE SE EXPLICAN
AS DIFERENTES MANEIRAS DE FACER O NÓ DA GRAVATA

Fonte: GOMBRICH, Ernst. H.: Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del
arte y la comunicación visual, Barcelona, Debate, 2003, 239.
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O TEMPO E OS RECURSOS
A madurez infográfica nos xornais evidencia unha desigual penetración, unha realidade
que vén marcada definitivamente pola falta de recursos humanos. Os responsábeis dos
medios impresos foron investindo, desde mediados da década dos oitenta e nos anos noventa, en infraestrutura tecnolóxica. Os ordenadores dominan todo o proceso e os procedementos de creación da obra informativa. Así que se as unidades infográficas non aparecen
con frecuencia nas páxinas ou semellan unha estruturación e plasmación pouco elaborada,
isto non evidencia, en moitos casos, a falta de pericia ou destreza dos respectivos infografistas; reflicte un problema de tempo.
A infografía de calidade esixe tempo e persoas que se poidan dedicar á súa elaboración,
á investigación e á documentación, a delimitar o obxecto da información. En definitiva, a
infografía, xénero periodístico a través do que se transmite a noticia de xeito visual, require unha simbiose de medios e actitudes creativas para conseguir que o lector lle preste atención ao traballo realizado.
O escenario do periodismo iconográfico en Galicia1 presenta dúas vertentes. Por un lado,
medios en que a sección de infografía conforma unha armazón definida, con funcións e
obxectivos delimitados e, por outro, translócese a carencia dunha proxección informativa
global, máis alá de resolver a necesidade perentoria de inserir un gráfico para tapar o burato
correspondente. O voluntarismo dunha única persoa que, ademais de realizar o infográfico,
se ocupa doutras tarefas como o deseño, a maquetación, a publicidade, etcétera, pode conducir inexorabelmente cara a un produto escasamente eficaz e útil. E un infográfico que poña
de relevo os elementos configurantes da nova de actualidade a través da imaxe e do texto precisa unha dedicación rigorosa se a finalidade última é a venda dun xornalismo de calidade:
Os obxectivos son: un maior rigor informativo, facer posíbel o traballo entre xornalistas
de distinta especialidade, e lograr que os xornalistas que escriban teñan sensibilidade visual e que
1. A presente exposición contou coa máxima colaboración de Carlos Vázquez (Atlántico Diario), Roi Fernández (El Correo
Gallego/Galicia Hoxe), Mónica Fernández (Diario de Ferrol), Kiko Freire (Faro de Vigo), Belén Carracedo (La Opinión), Rogelio
López e Adrián López (El Progreso) e Xoán González (La Voz de Galicia), que tiveron a amabilidade de responder un cuestionario
de 17 preguntas, enviado por correo electrónico tras un primeiro contacto telefónico. A mesma pauta utilizouse, solicitando, en
tres ocasións, a devolución da enquisa coas correspondentes respostas. O resultado foi silencio.
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os que se dedican ao visual desenvolvan maior sensibilidade informativa. Un dos factores principais é o ingrediente xornalístico; sen ese elemento, as infografías non son máis ca meras ilustracións
ou decoracións (Valero, 2001, 98-99).

Agás no caso de La Voz de Galicia, que conta cun departamento propio integrado por
sete traballadores e ten presenza na mesa de redacción, na maioría dos diarios galegos as persoas encargadas da elaboración de infografías forman parte doutras seccións, doutros departamentos ou equipos que desempeñan ademais outros labores, por regra xeral vencellados á
maquetación do xornal. Así sucede no caso de El Correo Gallego/Galicia Hoxe, do Faro de
Vigo e de La Opinión. Pero en cada un deses rotativos hai dúas persoas dedicadas exclusivamente á realización dos diferentes gráficos e mapas que aparecen nas páxinas dos respectivos diarios. Noutros aparece baixo o rótulo da sección de Fotografía, situación en que se
atopa o único infografista que traballa no Atlántico Diario; mentres que no Diario de Ferrol
están tres persoas que teñen na publicidade e no retoque fotográfico o seu cometido principal e, ás veces, inclúen a confección de gráficos informativos, e en El Progreso hai dúas que
se engloban dentro do equipo de preimpresión.
Resulta salientábel e bo exemplo da posibilidade de artellar unha sección dedicada realmente á infografía, a solución das táboas mediante a maquetación –o caso do redeseño de
La Voz de Galicia–, que resulta un alivio de traballo importante para os infografistas, e descarga a súa confección nos redactores, eliminando da produción diaria uns elementos que
pouco teñen que ver coa infografía.
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Figura 2. DÚAS UNIDADES INFOGRÁFICAS QUE SE PUBLICARON NO ATLÁNTICO DIARIO OS
DÍAS 27 DE DECEMBRO DE 2003 E O 29 DE XANEIRO DE 2004, RESPECTIVAMENTE

DECIDO EU OU DECIDEN ELES
O obxectivo último da infografía é informar, é ofrecer os datos significativos da noticia
de tal xeito que o lector dispoña das claves informativas. A formación xornalística tradicional no caso dos medios impresos é eminentemente literal, cousa que inflúe de xeito determinante á hora de decidir que informacións son gráficos e que informacións non son tal.
As seccións que carecen de capacidade de decisión respecto da infografía que van realizar
teñen unha importante eiva.
Polo tanto, para alcanzar a meta, o infografista debe tratar de comprender a noticia para
despois explicala, plasmala por medio de recursos gráfico-textuais. Pero raras veces o infografista se despraza ao núcleo, ao lugar dos feitos. Coñece o acontecemento a través do

315

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 316

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

redactor que é o que, de forma xeneralizada, considera a pertinencia de introducir un gráfico. Esta pauta rómpese no caso de La Opinión, en que a decisión é do responsábel da sección correspondente; no Faro de Vigo, onde pode ser desde o director ata o xefe de sección,
pasando polo subdirector e redactor xefe, o que estaría en condicións de tomar a decisión
final, e en La Voz de Galicia, en que, segundo Xoán González,
deberiamos decidilo nós, e as máis das veces así é, pero non sempre. Nós escoitamos todas as suxestións e a última palabra témola nós. Se non é gráfico, non é gráfico.

O feito de que a responsabilidade decisoria recaia no propio infografista é unha idea á
que alude Roi Fernández (El Correo Gallego/Galicia Hoxe):
A pesar de que a decisión xeralmente é do redactor, estase intentando cambiar esa tendencia, e que sexa o infografista quen decida se un determinado asunto é susceptíbel ou non de
levar un gráfico.

En todo caso, todos os nosos interlocutores recoñecen que existe colaboración entre
infografistas e xornalistas, e recalcan a necesidade de que se fortaleza o traballo en equipo.
Cómpre salientar, así mesmo, a importancia xornalística da presentación estatística da
información:
Moitos alumnos incapaces de tratar as gráficas como presentacións abstractas de relacións,
semellan interpretalas coma se foran meros debuxos das situacións que serven de base. […] se decaten dos posíbeis erros que poden resultar na interpretación gráfica. (S. C. M. E., 1990).

Esta sentenza, referida á gráfica matemática, ilustraría igualmente a situación nas
redaccións. Moitos xornalistas “literarios” carecen da formación matemática apropiada que
desaproveita, por exemplo, a realización de máis reportaxes fondas de xornalismo de precisión e converten algúns gráficos nas poucas pezas de tal disciplina presentes nos xornais.
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Figura 3. INFOGRAFÍAS QUE APARECERON NO XORNAL EL CORREO GALLEGO
O 29 DE XANEIRO DE 2004

<<FAIME UN DEBUXIÑO AÍ QUE NON...>>
Diagramas de barras, de febre e/ou de torta, caixas de texto, táboas, mapas ou infografías localizadoras, tal como as denomina José Luis Valero (2001, 147), así como unha ampla
variedade de iconografía son os tipos de infográficos máis frecuentes nas páxinas dos diarios
galegos e, por regra xeral, o seu tamaño non é espectacularmente grande. Son pequenas unidades que oscilan entre as dúas e tres columnas, agás en situacións de actualidade excepcionais, onde as dimensións van en consonancia coa transcendencia da nova.
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Figura 4. TÁBOA RECOLLIDA EN DIARIO DE FERROL O 19 DE DECEMBRO DE 2003

Todos os representantes galegos da infografía informativa móstranse de acordo en sinalar
a importancia do elemento informativo e da necesidade de estabelecer un equilibrio entre
texto e imaxe, pero tamén poñen en evidencia que, en moitas ocasións, o apartado visual acapara un maior grao de impacto, ocultando o elemento determinante, que é a información.
Pola mesma razón, recoñecen que ás veces utilízase a infografía como un recurso decorativo
para encher un oco. As redaccións, segundo Roi Fernández e Xoán González, seguen a pedir
“debuxiños”, porque non dispoñen dunha foto axeitada e aínda non se entende con claridade a función dos infográficos e o seu status informativo e non de voluta ornamental.
A pesar das dificultades, os representantes do xornais galegos, en xeral, pensan que o
desenvolvemento infográfico en Galicia goza duna certa saúde, conta con bos profesionais
e alcanza un papel importante xa que hai, por parte dos responsábeis dos medios, unha
maior concienciación sobre a súa utilidade. Así o manifestan Kiko Freire, Rogelio López e
Adrián López. Belén Carracedo vencella a profusión infográfica coa preocupación e o interese polo deseño nos medios impresos, “de aí que as páxinas dos xornais galegos estean cheas
de elementos gráficos que lles dan un aspecto vivaz”.
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Roi Fernández fai fincapé na idea de que a presenza cada vez maior de infográficos na
prensa galega débese a un cambio de mentalidade fronte a esa nova maneira de contar a
actualidade, o que determina, na súa opinión, que se vexan traballos cada vez mellores. Non
obstante, Carlos Vázquez segue opinando que os rotativos de Galicia lle dedican pouco
espazo á infografía. Xoán González suxire que o momento non é marabilloso e fixa a responsabilidade desa situación nos editores e directores das empresas. Todos conveñen en que
a calidade infográfica, coma calquera outra que incida na elaboración dun diario, é cuestión
de recursos humanos e técnicos, que aliviarían a saturación de traballo.
Figura 5. DOUS
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IMPULSO E REFORZO DA INFOGRAFÍA
Para o deseñador Mario R. García2, o continuo proceso de avances tecnolóxicos tanto
no ámbito da impresión e da fotocomposición coma na redacción coa incorporación dos
terminais informáticos, o maior coñecemento por parte dos lectores dos códigos visuais e a
aparición do xornal estadounidense USA Today (1982) son algunhas das razóns polas que
se produce o desenvolvemento da infografía nos medios impresos. Son practicamente as
mesmas condicións que poñen de relevo os infografistas galegos. O feito de vivir nun contorno social en que prevalece a cultura visual, a imaxe, foi salientado por Mónica Fernández
(Diario de Ferrol) e Carlos Vázquez (Atlántico Diario), que engadiu que a competencia coa
televisión obrigou os xornais a buscar fórmulas máis gráficas para contar a información;
mentres Kiko Freire (Faro de Vigo) apunta tamén a importancia de facilitar a lectura dos elementos máis relevantes da información grazas á inclusión dos recursos gráficos, o que lles
proporciona ás novas un maior dinamismo e, segundo Rogelio López e Adrián López (El
Progreso), unha característica de síntese. Roi Fernández (El Correo Gallego/Galicia Hoxe)
insiste en que a infografía permite un achegamento máis doado á noticia e que, en moitas
ocasións, facilita unha comprensión maior desta. Belén Carracedo (La Opinión) explica,
pola súa parte, a relevancia da tecnoloxía como un instrumento que facilita o traballo e
como que a infografía se incorpora a unha preocupación máis ampla sobre o ámbito formal
do xornal. Xoán González (La Voz de Galicia) alude ao pulo do aspecto tecnolóxico e ademais recoñece a influencia do rotativo USA Today no resto dos medios, que leva a imitalo.

2. Mario R. García. “Tendencias en comunicación periodística visual” [en liña]. Revista Latina <http://www.ull.es/publicaciones/latina/> [marzo de 1998, n.º 3] <http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/latina3marzo98.mario.htm> [consulta: 27 de
setembro de 1998]. Na actualidade, a ligazón non funciona.
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Figura 6. UNHA CAIXA DE DATOS E UN CONXUNTO DE DISTINTOS DIAGRAMAS QUE SE
RECOLLERON NAS PÁXINAS DE LA OPINIÓN OS DÍAS 11 E 27 DE DECEMBRO DE 2003

O ESTILO, AS NORMAS, OS MANUAIS...
En La Voz de Galicia publícanse unha media de seis infográficos diarios, aínda que as
cifras poden variar dependendo, evidentemente, da actualidade. As seccións de Economía,
Galicia, Sociedade e Deportes son as que acaparan máis número de unidades infográficas.
O Manual de estilo, publicado en 1992, recollía un apartado de “Normas de estilo gráfico”,
onde se especificaban as pautas estilísticas, os tipos de gráficos e os trazos técnicos, pero
tamén se incorporaba un bloque en que se podían visualizar a taxonomía e as características dos infográficos que aparecen no xornal. É curioso que na nova edición do manual do
devandito xornal (2003) non se atope ningunha mención da infografía. Pola contra, no
Manual de estilo de El Correo Gallego/Galicia Hoxe3, editado en 2001, aparece un capítulo
3. Manual de Estilo [en liña]. O Correo Galego. <http://www.elcorreogallego.es/>
<http://www.elcorreogallego.es/periodico/manual_estilo/cap4.htm> [consulta: 27 de xaneiro de 2004].
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dedicado á infografía no que se estabelece unha taxonomía de infográficos, con exemplos
prácticos. Diariamente adóitanse publicar entre seis e sete infográficos, que se reproducen
en seccións como Tema del día, Economía, Galicia e Deportes.
Nos demais xornais galegos, os infografistas traballan cunhas mínimas normas de estilo
que inciden particularmente, e de forma xeral, no seu aspecto tipográfico. Entre dous e
catro infográficos, de media, publican o Atlántico Diario, o Faro de Vigo, El Progreso, La
Opinión e o Diario de Ferrol. E son os bloques temáticos de Local, Economía, Deportes e
Sociedade as áreas informativas que recollen os traballos gráficos.
A simbiose entre imaxe e texto que conforma as mensaxes bimedia propicia unha función de utilidade e transmisión de coñecemento.
Figura 7. TRABALLOS INFOGRÁFICOS APARECIDOS EN EL PROGRESO
OS DÍAS 3 E 11 DE DECEMBRO DE 2003
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DESEÑOS PARA NOVAS FORMAS DE LECTURA
A infografía vai ocupando un espazo de relevancia nos medios impresos porque está
mudando a forma de presentar a información. A nova maqueta dos diarios, incluídos os
galegos, inclínase pola presentación dun produto de doada lectura, de fácil dixestión, de
gráficos informativos e de atracción visual, unha estruturación que segue tendo os medios
audiovisuais como referente:
Nova etapa do xornalismo moderno que eu cualifico como etapa do xornalismo social,
conformada polos seguintes trazos e factores: consolidación das ideas profesionais universalistas;
incremento dos contidos vencellados co interese humano, os servizos, o benestar social e a vida
cotiá; profundación nas técnicas profesionais do xornalismo de precisión e do xornalismo de avaliación; aparición de novos xéneros periodísticos como a análise, o informe, a noticia de situación,
o infográfico e a información visual, que levaría ao diario de servizos (Casasús, 1991, 23).

Este xornalismo de servizos debuxa formatos de rápida lectura que faciliten un acceso
inmediato aos datos informativos e que aparezan ben sinalizados dentro da superficie
impresa para que o lector poida navegar pola información intuitiva e comodamente:
o diario de servizos está dirixido a un lector medio con pouco tempo para examinar a prensa e que
necesita recibir a información o máis “dixerida” posíbel. É por isto que estes diarios foxen de bloques de texto excesivamente longos e tenden, pola contra, a torar a información en despezamentos
ou apoios e a acompañala de abundante material gráfico –normalmente infografías, gráficos e táboas– que faciliten a rápida visualización dos temas (Armentia e Caminos, 2003)4.

4. José Ignacio Armentia Vizuete e José María Caminos Marcet: op. cit.
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Figura 8. LA VOZ DE GALICIA. INFOGRAFÍAS PUBLICADAS
OS DÍAS 3 E 27 DE DECEMBRO DE 2003

De acordo cun estudo de investigación5 que se centra na análise da forma e do contido
dos xornais galegos, a modernización do aspecto visual e da adaptación do texto a novas
formas de lectura vaise apoderando de gran parte dos rotativos. A necesidade de alixeirar e
dinamizar a estrutura da páxina é un obxectivo dos redeseños que entre mediados da década dos noventa do século pasado e xullo de 2003 –data en que aparece o Faro de Vigo cunha
nova imaxe formal– afrontaron os medios impresos radicados en Galicia. A procura de dis5. O traballo de investigación é: “Análisis de contenidos, organizacional y formal de los medios de comunicación en línea en
Galicia: experiencias y alternativas”, BSO2001-3119, do Departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade de
Santiago de Compostela.
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tintos planos de lectura; un maior grao de lexibilidade ao incorporar a fragmentación das
informacións; o uso de brancos; a ruptura da estrutura da páxina, cunha integración máis
flexíbel dos recursos gráficos e tipográficos, co obxectivo de alcanzar unha máis ampla utilidade e accesibilidade do lector á nova de actualidade, conforman un novo estilo de compaxinación e de oferta informativa e deixan entrever as distintas estratexias postas en marcha desde os medios de comunicación impresos:
o esforzo de achegamento ao lector por parte destes diarios non se detén unicamente na selección
temática, senón que tratan de facilitar ao máximo a captación dos contidos. Desta consideración
xorde o concepto de dobre velocidade de lectura. É dicir, trátase de ofrecer a posibilidade de realizar unha percepción rápida dos temas do día, sen desdeñar, por outra parte, a alternativa de somerxerse nunha lectura profunda deles. O emprego de despezamentos, sumarios, perfís, datos, descricións, etc., debe entenderse dentro deste desexo de esmiuzar a información e ofrecer distintas portas de acceso a ela (Armentia e Caminos, 2003)6.

As mutacións na visibilidade das noticias alixeiran a mancha impresa, axudan a ancorar o
percorrido de navegación e confírenlle á arquitectura dos contidos unha flexibilidade que se
evidencia na ruptura da maqueta. O equilibrio entre o plano textual e o plano gráfico sitúase nunha sutil liña de flotación onde o tándem forma e función mantén o seu particular pulso.
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3.10. TENDENCIAS NO CAMPO DAS INVESTIGACIÓNS EN COMUNICACIÓN
Vicente González Radío
Universidade da Coruña

INTRODUCIÓN
Hai uns anos era habitual encontrar síntese e esquemas de referencia sobre as perspectivas nos estudos sobre a comunicación, basicamente nos referidos ás comunicacións de masas.
Nese senso atopámonos con perspectivas psicolóxicas, sociolóxicas, lingüístico-semiolóxicas,
etc., e tantas outras que van dende os estudos culturais ata outros xa máis aplicados.
No entanto, tal como foi evolucionando a ciencia, é preciso axustar o enfoque e, nese
sentido, que se cuestione a perspectiva ontolóxica da comunicación: se só é nome ou hai
obxecto; as linguaxes e os significados; e tamén os procederes lóxicos. Deste xeito, os obxectivos que pretendemos acadar nesta exposición son concretar os temas centrais de investigación no campo da comunicación, tanto no eido español coma no galego, coma no eido
internacional, xa que é neste marco onde se desenvolveu a meirande parte das investigacións, con marcos teóricos definidos e métodos e técnicas determinados.
Igualmente, entre os obxectivos tamén hai que subliñar a existencia dunha abundante
literatura sobre os medios de comunicación, que aparentemente son presentados como
investigacións teóricas, pero que non pasan de ser ámbitos performativos sobre a comunicación en si, sobre os soportes ou sobre os efectos e consecuencias da comunicación.
Hai, pois, una tarefa esclarecedora, xa que diante da abundante literatura non se pode
concretar nada na meirande parte de traballos que non comentan cousa ningunha no eido
epistemolóxico, no metodolóxico, e menos no ontolóxico, aínda que son presentados e avaliados no eido comunicacional. Por todo iso hai que ter en conta as linguaxes, os métodos,
as técnicas e as análises que se están ofrecendo para poder esclarecer o panorama científico
e metacientífico.

327

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 328

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Un traballo de investigación non é unha descrición, aínda que esta tamén teña que ser
parte dela, ademais hai que ter en conta a observación, a experimentación, a verificación e
a predición, xa que estas son as características da investigación experimental e empírica.
Polo tanto, non valen as mesturas xa que complican o tratamento e a mensaxe.
A ciencia, o método científico e a investigación científica implican procesos e resultados, que serven de referencia e son referentes no plano científico. A acumulatividade da ciencia confirma e reafirma o tratamento como un valor en si mesmo.
Deste xeito fóronse conformando socialmente os campos científicos e os distintos tipos
desa ciencia, que dende o Renacemento foron aflorando, xa que á formulación aristotélica
hai que contrapoñerlle o modelo de Galileo: os saberes baseados na res extensa contrapóñense
aos baseados no ego cogitans. Aos fundamentos da filosofía hai que engadirlle a dimensión
modal que implica a ciencia. Posteriormente, Newton, por unha parte, dimensionando o
obxecto, o suxeito e as leis, e Kant, por outra, coa súa perspectiva crítica, reconducen o que
son os xuízos, o que é e representa a análise tanto a priori como a posteriori. Os discípulos
de Kant foron construíndo modalidades e formas de entender o coñecemento. Así atopamos
a Rickert, coa súa diferenciación entre ciencias naturais e ciencias culturais, a Windelband,
que diferenciaba entre ciencias nomotéticas e ideográficas. Co positivismo recobra significado
o feito e as leis xerais, que é criticado polas tendencias historicistas. Con posterioridade, aparece o neopositivismo co Círculo de Viena, onde temos unha nova concepción das ciencias.
Aparecen neste momento as formais e as empíricas, e fronte a elas aparecen as perspectivas
fenomenolóxicas. As construcións e producións científicas vanse configurando no século
XIX, o que implica a sistematización e estruturación dos saberes e das súas relacións, ben
dende perspectivas filosóficas e dogmáticas ou dende perspectivas formais e experimentais.
No século XX, a ciencia e a súa produción social pasan por novas coordenadas tales como
son os procesos de institucionalización con significados sociais que van conseguindo. Neste
sentido hai que situar as formulacións realizadas por T. Kuhn e a súa visión estática da ciencia e, neste campo falaba da ciencia normal, que ten conformado os seus paradigmas; o posicionamento dinámico de Popper coas conxecturas e refutacións e o falsacionismo; ou as rupturas que presenta Feyerabend, xa que pon de manifesto a súa perspectiva contra o método.
Certamente hai unha visión confusa e aberta xa que se manifestan posicións diametralmen-
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te opostas, aínda que hai un ethos mínimo no recoñecemento dos saberes e as estruturas destes, malia que se recoñezan unhas diferenciacións nidias entre as ciencias causalistas, as funcionais e as intencionais.
O problema da comunicación como obxecto de estudo é que pode ser tratado dende
distintos marcos científicos, e non é tema exclusivo nin excluínte para ninguén. Deste xeito
aparecen tratamentos dende a filosofía, dende a antropoloxía, desde a filoloxía, desde a
medicina e psiquiatría, desde a psicoloxía, desde a socioloxía, desde a ciencia política, pero
tamén polo dereito ou a historia, á parte dos estudos matemáticos e técnicos.
A ANÁLISE DOS OBXECTOS COMUNICACIONAIS
A comunicación é obxecto de estudo dende distintas áreas de coñecemento, tanto das
ciencias causalistas, funcionais ou intencionais; como das ciencias formais como experimentais; tanto dende os saberes tecnolóxicos como dende as ciencias humanísticas. A comunicación é unha área transversal, polo que tanxencialmente é tratada dende distintos campos científicos.
Co desenvolvemento das distintas ciencias pódese diferenciar unha perspectiva abstracta e una concreta, unha dimensión xeral e outra particular, unha metodoloxía indutivista e
outra dedutivista, unhas dimensións funcionais e outras estruturais, unhas dialécticas ou
críticas e outras simplemente existenciais e dialóxicas. En definitiva, atopámonos cun
campo onde se fai difícil unha tarefa de unificación e esclarecemento, que se ve incrementado polo recoñecemento ou non deses mesmos enfoques.
A estes esquemas de observación hai que engadir a perspectiva e, polo tanto, aparecen
os enfoques e os perfís estéticos, os psicolóxicos, os antropolóxicos, os pedagóxicos, os
didácticos, os xurídicos, os económicos, os políticos, os sociolóxicos..., e tantos outros que
podemos sintetizar como filosóficos.
A comunicación preséntase como un ámbito cognoscitivo complexo, onde hai unha preocupación por construír un campo propio. Nese contexto foron conformándose uns límites.
Así aparece a formulación de McQuail, para quen a comunicación implica produción, transmisión e procesamento da información. Trátase dun enfoque medial. Para Silverstone, a árbore coñécese polos seus froitos, é, polo tanto, un enfoque sobre os efectos. Para James Lull é

329

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 330

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

un campo sucado por unha serie de interaccións. Para Martín Barbero é todo, desborda os
campos. Estas son perspectivas teóricas de análise do feito comunicacional.
A estas perspectivas hai que engadirlles os enfoques tradicionais como os funcionais, os
estruturais, os dialécticos, as teorías críticas, os enfoques fenomenolóxicos, os conflitivistas,
os consensualistas, as teorías do intercambio, que se concretan nas influencias, nos usos e
nas gratificacións, entre outras. Son pois os marcos teóricos que serven para conformar
unhas epistemoloxías da comunicación.
Desta forma, o rigor e a seriedade no enfoque científico da comunicación implica que
existan uns marcos teóricos aos que hai que engadir unhas metodoloxías propias e homologábeis.
TENDENCIAS NA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
Hai que destacar os enfoques filosóficos e os saberes específicos que se transmiten, que
van dende as metafísicas da expresión, o ser, a estética, as manifestacións e as imaxes ata as
análises da realización da comunicación, onde hai que ter en conta a percepción e a cognición. Neste senso, a expresión, a percepción e a cognición representan os marcos e campos
específicos de estudo que se concretan en análises sobre o corpo, a kinesia, a comunicación
verbal e non-verbal, a comunicación simbólica, etc.
Os marcos de referencia antropolóxicos poñen de manifesto as caracterizacións dos grupos humanos e os individuos, a interacción e todo o referente ao mundo simbólico e ás significacións sociais. Neste mesmo eido hai que ter en conta a cultura e todo o que ela leva
consigo.
A psicoloxía foi unha das ciencias que resalta o papel do home, a comunicación dos
actos do home, a percepción, a sensación, a motivación, a interacción, etc., resaltando
ámbitos e aspectos de relación e interacción co resto dos homes. Ao lado do marco psicolóxico hai que ter en conta os enfoques psiquiátricos, que poñen de manifesto o normal e o
patolóxico da comunicación. Neste aspecto xa non é posíbel deterse nos enfoques da escola
de Palo Alto, senón que hai un gran número de investigacións que resaltan as dimensión
pedagóxicas e didácticas. A comunicación sitúase diante dunha loita dialéctica que se circunscribe nas aspiracións/logros.
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A economía pon de manifesto o peso e contía da comunicación e as significacións que
a información como ben ou recurso ou estratexia presentan na sociedade e para os individuos, dimensionando as formulacións dialécticas das necesidades/satisfaccións.
A filoloxía presenta o escaparate da mensaxe e a súa análise, a presenza e a ausencia, a
estrutura e as funcións, o manifesto e o encuberto, os papeis do emisor e as intencións que
presenta diante do receptor. A eles hai que engadirlles os enfoques semióticos, así como diferentes achegas feitas polo estruturalismo e outras tendencias.
A socioloxía recréase no estudo da interacción social, na dimensión de intercambio, tanto
do acto en si mesmo como das significacións que o acto acada dentro do grupo e na mesma
sociedade. A comunicación e o grupo é outro dos campos de estudo e investigación, xa que
os procesos de integración, adaptación e asimilación implican resultados. Neste eido hai que
ter en conta a construción social da identidade, que é unha construción social. Aínda que
hai moitas, podémolas circunscribir a tres: 1) a identidade como persoa, onde nos identificamos co resto do mundo; 2) a identidade como grupo, aquí aparecen os estudos relacionados coa nacionalidade e a pertenza; 3) a identidade como individuo, onde un é un mesmo.
Identidade e interacción son dúas referencias inevitábeis no estudo da comunicación, que
se completan coa nova dimensión das investigacións que poñen de manifesto o sistema global. A identidade actívase habendo distintas instancias activadoras da identidade, tendo na
comunicación un factor ou elemento substantivo. Pero, por outro lado, hai que observar os
procesos de racionalización da comunicación, como podemos observar en Habermas,
Bourdieu, Luhmann, etc. Ademais, está a dimensión relacional do home, os niveis interpersoais, á parte dos sociais e grupais, onde aparece a comunicación de masas e todo o que
implica estudos sobre públicos e masas, así coma o peso da opinión pública.
Dentro do eido da comunicación e dentro dos marcos epistemolóxicos da socioloxía hai
que ter en conta as relacións, os grupos, as interaccións, onde adquire unha dimensión especial o público e a masa, onde, á parte dos medios de comunicación de masas hai que valorar as interaccións sociais, as estruturas sociais, os axentes e os efectos sociais.
Pero, ademais destas situacións, hai que valorar o peso concreto das especialidades,
como son a opinión pública, con todo o peso que na sociedade da información foi adquirindo. Pero, así mesmo e conectado coa opinión pública, hai que resaltar os estudos sobre
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consumo. Opinión e consumo, que sendo campos específicos da socioloxía son completados con outras achegas. Pero, ademais, hai que ter en conta as achegas en organizacións, no
desenvolvemento institucional, etc. Hai, pois, un amplo e consolidado marco de experimentación en estudos de comunicación.
Dende a perspectiva histórica hai que subliñar que houbo un forte desenvolvemento en
canto aos estudos das fontes, da estrutura da documentación como referencia e da significación dos avances en ciencias da comunicación.
Así mesmo hai que ter en conta os estudos ofertados dende o dereito, onde os temas do
segredo, da intimidade, do ámbito público e do ámbito privado, o dereito á información, o
segredo profesional e a cláusula de conciencia, así coma o desenvolvemento normativo da
información son outros tantos centros de atención na investigación, que se completan coa
formulación política e a significación que ten na vida política, sobre todo no noso eido, onde
a partir da década dos sesenta e dos setenta floreceron os Institutos de Opinión Pública.
A aparición en España das facultades de Ciencias da Información abriulle un novo espazo ao estudo da comunicación e, de feito, prodúcese a institucionalización dos saberes e dos
seus recoñecementos. Deste xeito, configúranse formal e materialmente as áreas e as subáreas de coñecemento que afectan á estrutura da información, á redacción xornalística, á
ética informativa ou á empresa xornalística, á parte doutras categorizacións que nada achegan, como pode ser o xornalismo especializado, que é unha parte da estrutura da información ou da redacción xornalística e outras cualificacións polo estilo. Houbo un proceso de
conformación que leva en si mesmo un proceso de codificación e, en consecuencia, unha
formalización duns saberes.
Pero non estamos no tempo nin no espazo en que se crearon as facultades de xornalismo, onde a Facultade de Ciencias de la Información da Complutense de Madrid é un referente, nin tampouco a de Barcelona ou a de Navarra. Hoxe é outro contexto. Xa pasou a
Lei de Villar Palasí, a LRU e estamos na LOU. E, con relación á comunicación, aínda que
houbo certamente unha conquista dun espazo social non se cubriron as expectativas nin teóricas nin metodolóxicas no xornalismo, nas relacións públicas, nin en comunicación audiovisual, nin na propaganda, nin na publicidade, nin no xornalismo persuasivo. Neste eido é
onde non é posíbel chegar a unhas formulacións inequívocas que sexan asumidas por todos
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e que representen en si mesmas unha referencia académica única. O tránsito na denominación é significativo: de ciencias da información a ciencias da comunicación, o que nos leva
a abrir máis o campo de estudo e os obxectos dese campo, así como as novas alternativas
que abarcan a palabra, o concepto, a imaxe, etc.
No entanto, non é posíbel que para buscar a lexitimación e xustificación dun obxecto
de estudo haxa que recorrer a teóricos como Lazarsfeld, Eco, Sartori, Luhmann, Habermas,
Thompson, Giddens, Beck, Bell, Bourdieu, Curran, Mattelart..., e tantos e tantos outros
que, en diferentes campos, aparecen como referentes dos distintos marcos e enfoques que
serven de referencia e antecedente.
Sen dúbida hai unha grande expectación diante dos estudos da comunicación, que sen
invadir competencias e límites doutras áreas de coñecemento nos brinden as novas sobre a
comunicación animal e a comunicación humana, á parte, por suposto, da denominada
comunicación social.
Dentro da comunicación humana as tendencias centráronse en diferentes niveis, tales
como: as comunicacións intrapersoais, as grupais, as institucionais e as de masas, que eran
as que centraban a atención e que hoxe completariamos coa comunicación masiva e as relacións coa técnica.
Tamén adquiren significación e atención cualitativa as relacións da comunicación coa
tecnoloxía, co que se abre neste eido un novo campo de estudo e atención. As implicacións
afectan a emisor, mensaxe, código, transmisor, destinatario e receptor, en xeral.
Dentro do plano comunicacional e referido á comunicación de masas, hai que valorar
non só o referido ao xornalismo, senón á propaganda, á publicidade, ao ámbito persuasivo,
ao mundo da imaxe, ás dimensións instrumentais das formas informativas, etc., que dimensionan alternativas cualitativas nos estudos da comunicación.
CONCLUSIÓN
Pese aos difíciles límites e lindeiros, a comunicación presenta un obxecto propio, unha
estrutura informativa determinada, un proceso informativo e uns efectos no individuo, nos
grupos sociais e na sociedade. Estes son os centros de atención dos estudos de comunicación e non outros que pola súa natureza dependen doutros ethos académico e científico.
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Nun mundo en que a intraterritorialidade ten a súa propia vida, nun mundo en que a
extraterritorialidade, tal como a describe G. Steiner, é incuestionábel, ou a transterritorialidade, que describe P. Virilio, é un feito presente, comunicación adquire novas dimensións
que é preciso analizar, e por aí van as tendencias da investigación, deixando atrás os enfoques históricos, literarios, fragmentarios e instrumentais, que son doutra natureza e orixe
científica, como pode ser a histórica, a lingüística, a literaria, a xurídica, a psicolóxica, a
antropolóxica, a técnica ou a sociolóxica.
A presenza e a ausencia, o acto comunicativo, a estética, as manifestacións, os fluxos
comunicacionais, o espazo público e privado da comunicación reábrenlle novos marcos á
comunicación.
A teoría matemática da información abriulles novas dimensións á información e á
comunicación, polo que é de esperar novos avances a novas alternativas na especialización
comunicativa e informativa.
Hai que destacar este novo tempo, onde a tecnoloxía, a globalización e extraterritorialidade, a transterritorialidade, a Rede, así como as novas dimensións do individuo reclaman
novas alternativas nos estudos da comunicación, que non poden reducirse ás posibilidades
técnicas, senón abrirse e descubrir outras alternativas.
Certamente hai que expurgar moitas denominadas investigacións, descartando delas as
que teñen outra orixe, outra natureza e que perseguen efectos e consecuencias non comunicacionais. Neste aspecto hai que apelar á delimitación do problema que se quere estudar,
á problemática específica, ao universo de estudo, aos métodos e ás técnicas e ao proceso de
investigación propiamente dito, polo que, deste xeito, quedarían fóra moitas cousas chamadas falsamente científicas, aínda que sexan académicas. Unha mirada ás teses de doutoramento dos últimos quince anos na universidade, no campo da comunicación, daría unhas
referencias no estudo da comunicación institucionalizada cos seus significados no plano
científico e no plano académico. Pese a todo, o momento é realmente apaixonante e hai
similar preocupación no noso espazo occidental, xa que a comunicación superou sobradamente o informe McBride e ábrese como soporte, como transmisión e como coñecemento
da vida e da realidade social.
O avance do fordismo á rede implica cambios cualitativos e cuantitativos no sentido, na
dirección e no significado da comunicación.
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3.11. POR UNHA REFLEXIÓN CRÍTICA DO PERIODISMO
Luis Villamor
Universidade de Santiago de Compostela. La Voz de Galicia

A esencia da profesión xornalística é a liberdade de crítica e información. A noticia é
revelar algo que non se coñece e que, polo tanto, resulta de interese para o lector. Só a realidade que escapa á norma pode ser considerada noticia, e por iso o feito de que un político sexa honesto ou un centro hospitalario cure á xente non son obxecto de titulares. En troques, pasan á primeira páxina dos xornais que un servidor da res publica defraude a Facenda
ou que os enfermos morran por neglixencia nun hospital. Ben, isto sabíano en 1908 os
alumnos da primeira institución xornalística con rango universitario, a de Missouri, onde
corenta anos máis tarde eran setenta as escolas de Xornalismo. A máis respectada foi fundada en 1912 por un xornalista, non por un profesor: Josep Pulitzer.
Os pioneiros entenderon que o ensino estruturado do xornalismo facilitaba a selección
de auténticos periodistas vocacionais, dispostos a se considerar a si mesmos como tales.
Hoxe, nun mundo dixitalizado e interconectado, o xornalismo está de cheo debaixo dos
focos. Son milleiros os alumnos que queren estudar xornalismo nunhas facultades que se
debaten entre recrear o mito da obxectividade informativa ou ben trasladar ao alumnado un
ensino máis crítico que, entendo, non debe supor ningunha contradición coa alta cualificación profesional. Isto é fundamental, porque o estudante de xornalismo vén abocado a
adquirir nos centros dispensadores do saber xornalístico amplos coñecementos en humanidades e ciencias sociais. Hai, polo tanto, unha tensión entre a técnica profesional e a inserción desa información nun determinado contexto.
O profesor Lorenzo Gomis1 resolve ao respecto que o licenciado en xornalismo debe
estar en condicións de “empezar a exercer, pero tamén de seguir pensando”. Para el, a evolución dos acontecementos fai preciso que o estudante se afeccione a pensar, como o exercicio profesional require hábitos de rapidez e destreza na redacción.
1. Gomis, Lorenzo/ Martínez Albertos, José Luis/ Núñez Ladevéze, Luis/ Casasús, Josep María: “Encuesta: ¿vive la comunicación
periodística un cambio de paradigma?”. Análisi 28, 2002.
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A teoría nace coa reflexión sobre a práctica, así como a práctica se ilumina cos focos da
teoría. Un plan de estudos equilibrado debe ofrecer o un e o outro, precisa Gomis, quen xa
advertiu en 1974 que o xornalismo é un método de interpretación sucesiva da realidade
social2.
Como manter pois a reflexión crítica? Esta interrogante remítenos de novo aos centros
regrados onde se imparte a titulación de xornalismo, ás veces deostados polo feito de que
algúns titulados non logren desenvolver con solvencia a profesión xornalística ou estean
escasamente conectados coa realidade empresarial, pero chaves para que a profesión xornalística non perda a perspectiva social e caia rendida a intereses puramente mercantís. Acaso
hai que poñer en solfa os estudos de Medicina ou Dereito polo feito de que haxa profesionais mediocres nestas disciplinas? Luis Núñez Ladevéze distingue entre comunicación, actividade de entretemento que se adapta aos requisitos do mercado, e información, que é unha
función específica non adaptábel. Dende esta perspectiva, igualar os estudos de xornalismo
aos propios dun oficio equivale a renunciar a unha postura crítica e rexeneradora da propia
función xornalística e pregarse a intereses moi limitados. Dende o seu punto de vista, afortunadamente, é a mesma sociedade a que pide que os estudos de xornalismo teñan rango
universitario.
Con todo, as facultades precisan dunha constante reorientación. O xornalismo, coma os
propios xéneros periodísticos que nutren o exercicio da profesión, están en continua evolución, influídos pola política de grupos empresariais, pola globalización, polo avance sistemático das novas tecnoloxías e polas modalidades contractuais, aspectos todos eles que condicionan de cheo o exercicio profesional.
Non chega xa con aplicar o lema anglosaxón facts are sacred, máis ben acontece o contrario. A formulación clásica de que os feitos son sagrados hai tempo que tocou fondo, e a
sociolingüística como ferramenta axudou bastante a desentrañar este aserto ideal que, en
todo caso, é un principio amplamente compartido pola ética e deontoloxía xornalísticas no
mundo democrático. Mais, non hai feitos segregados da linguaxe en que se expresan e non
hai linguaxe que se exprese segregado dunha posición no mundo de quen se expresa.
2. Gomis, Lorenzo: El medio media. Mitre, Barcelona, 1987.
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Foron precisamente as universidades as que contribuíron a poñer de relevo que se trata
dun esquema non só feble senón interesado e ideolóxico. Dende o momento que se titula
un texto estase a dar unha orientación e non outra. O profesor Ladevéze sostén que “non
existen feitos sagrados e non poden sacralizarse os feitos”.
Restaría pois estudar ata que punto un relato responde a unha realidade acontecida. Esta
aproximación si que é posíbel, porque senón todas as informacións terían o mesmo valor.
Pode un xornalista informar abertamente de todo? A pregunta implica sen dúbida o
recoñecemento da existencia dunha serie de restricións no exercicio profesional. Nos
Estados Unidos de América os redactores teñen practicamente liberdade total para elaborar
a noticia e o staff garda para si a liña editorial. Na prensa galega, nin sequera fai falla ler os
xornais todos os días para decatarse de que hai información intervida, moita mensaxe institucional convertida en noticia e, sobre todo, abundante sucedáneo informativo.
Un dato, en 1996 oito consellarías da Xunta financiaron con máis de mil millóns de
pesetas a unha prensa galega que, nalgúns casos, nin sequera recibía estas axudas en proporción da súa tiraxe. E onde, curiosamente, o xornal de maior difusión, La Voz de Galicia,
saía bastante peor parado ca a prensa local. Desta cantidade, só unha mínima parte, 150
millóns de pesetas, se concedía con criterios obxectivos. Para que foron as axudas?
Publicidade institucional, convenios para suplementos, difusión de actividades da Xunta e
mesmo publirreportaxes.
A prensa galega mostra un perfil claramente institucional. Con algunha excepción, a
meirande parte dos xornais galegos incorren na inflación de pseudoacontecementos. Son
moreas de xornalistas os que acoden día a día ás convocatorias do poder, para reflectir ao
día seguinte unha versión en titulares puramente institucional, ás veces completamente
coincidentes cos faxes oficiais, sen sequera introduciren achegas complementarias ou analíticas. Os xornais, neste aspecto, son máis actores políticos ca nunca, no senso que nos advirte Héctor Borrat3. Están suxeitos a unhas engrenaxes políticas e económicas que retardan e
bloquean os fluxos informativos.
Os pseudoacontecementos, os pseudoevents, son moitas veces puras e duras convocatorias
institucionais realizadas para presentar ou vender calquera produto, destinado a ocupar
3. Borrat, Héctor: El periódico, actor político. Gustavo Gili, Barcelona, 1989.
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espazo, ou uns valiosísimos minutos na radio ou na televisión. Un xeito, sen dúbida, de bloquear outros contidos menos suxeitos a esta modalidade de control. Os pseudoacontecementos serven ao poder para rebaixar a diario os niveis de incerteza verbo das críticas que están
dispostos a encaixar. Con seis rodas de prensa e un xefe de redacción suficientemente receptivo –iso é o que pretende sempre o poder– todo está baixo control. Esta é a cuestión. O
xornalista elabora a noticia, si, pero só heroicamente logrará escapar ao formato do poder.
Cantas páxinas se lle poden ocupar mañá a tal ou cal xornal? Este é o obxectivo da alta
fontanería política, económica ou financeira, disposta sempre a gañarlle a partida á dirección ou aos mandos intermedios dos xornais. Está o staff disposto a deixarlle que gañe?
Ninguén ignora que esta dinámica informativa pode resultarlle interesante a determinado
tipo de empresas xornalísticas.
Estas informacións de ocupación, que xeran os pseudoacontecementos, non supoñen conflito, en todo caso pechan debates e poden chegar a representar suculentos beneficios nos
balances das empresas máis dependentes da publicidade oficial. De feito, son lexións as que
non poderían sobrevivir só baixo os efectos das leis do mercado, é dicir, sen as querenzas
publicitarias institucionais, que con frecuencia van ligadas intimamente á esixencia dun bo
comportamento mediático.
No congreso sobre Información e responsabilidade, celebrado na capital suíza de Locarno,
en 1993, a meirande preocupación dos relatores4 foi que os medios de comunicación se
obsesionansen pola noticia espectáculo, en detrimento da calidade. Esperemos que o apartado da responsabilidade ética non acabe sendo unha bonita e cómoda escusa para publicar
o que máis lle interesa ao poder. Neste ámbito os congresistas abordaron o asunto dos pseudoacontecementos. O director da Rede 2 de Radio Suíza (canal cultural), Enrico Morressi, ironizou sobre o dispendio de medios humanos e financeiros de centos de xornalistas que corren
a unha conferencia de prensa ou aos actos organizados ex profeso para a información por
parte do poder, para despois relatar practicamente todos o mesmo.
Neste foro internacional de Locarno, Angelo Guglielmi, director de Canal 3 da RAI,
destacou un epígrafe clave. O xornalismo de investigación está chamado a desempeñar un
4. El País, 24 de novembro de 1993.
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papel primordial porque do contrario chegarase axiña á homologación da información
(Seica non se ten chegado xa na televisión?) ou ben a unha cada vez maior espectacularidade desta5. Hai xornalismo de investigación en Galicia? Que se investiga? Guglielmi destacou algo co que eu iniciaba esta reflexión xornalística. A noticia. Esquecer algo tan obvio
como que a noticia consiste en revelar algo que non se coñece e que, polo tanto, é interesante para o lector, supón a morte mesma do xornalismo. Pero, que noticias?
Furio Colombo6 sostén que “a noticia é un produto e instintivamente aos produtores
non lles parece útil introducir no mercado algo discutíbel ou impopular, desagradábel para
a cultura dominante”.
Colombo carga sen contemplacións contra o modo de nacemento da noticia. Observa
que en Somalia a fame e a morte masiva de nenos non chegan a ser noticia ata que aterra o
continxente de xornalistas americanos. Doutro xeito, non hai noticia ata que o número de
xornalistas acada certa cota.
Hoxe, o que se denomina a onda dixital obriga a unha profunda renovación dos obxectivos de exercicio profesional e, ademais, á revisión crítica das formulacións académicas,
tanto no eido da redacción xornalística coma no ámbito da deontoloxía profesional. As
prestacións telemáticas pódenlle afectar á credibilidade do xornalismo electrónico polas
dificultades que entraña a identificación certa das fontes por parte dos receptores. Suliña
Josep María Casasús7 que o trazo determinante do xornalismo na era dixital será unha aposta polo compromiso ético, que debería ser moito máis firme e efectivo ca o contraído ata
hoxe pola profesión e mesmo pola teoría académica. A receita de Casasús é a seguinte: asegurar a selección motivada e responsábel dos fluxos informativos, cada vez máis densos e
abundantes. Asesorar na interpretación dos coñecementos que circulan pola rede. Garantir
un uso correcto da lingua (non vale todo). E desenvolver unha nova cultura do texto sustentada nunha amenidade responsábel. E unhas formas de xornalismo literario, adaptado ás
prestacións dos novos medios de comunicación.

5. Debord, Guy: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Anagrama, Barcelona, 1990.
6. Colombo, Furio: Últimas noticias sobre periodismo. Anagrama, Barcelona, 1997.
7. Casasús, J.M.: El periodisme com a retòrica de la conciencia. Periodística, 7, Barcelona, 1994.
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3.12. A NECESIDADE DUN NOVO ESTATUTO PARA A PROFESIÓN
XORNALÍSTICA E UN DEBATE XERAL SOBRE O HIPERSECTOR DA
COMUNICACIÓN
Xosé M.ª García Palmeiro
Xornalista. Sección de Comunicación
Primeiro Decano (2000-2004) do CPXG

A José Juan González Encinar, in memoriam.

A unión, o traballo, individual e colectivo, consciente, solidario e participativo. Velaí a
resposta que reclama a situación dunha profesión nun tempo caracterizado pola notábel
deterioración das condicións laborais. É certo que esa deterioración, esa degradación, resulta ser un mal xeral, visíbel asemade noutros ámbitos profesionais. Semella clara, polo tanto,
a necesidade de eliminar ou reducir esas carencias en todos os espazos das relacións laborais
e profesionais e non debe quedar para o final aquel desde o que se recollen, procesan, elaboran e espallan as noticias, os comentarios, os divertimentos e os contidos requiridos para o
desenvolvemento da actividade e a vertebración das sociedades plurais, libres e democráticas.
A superación desa deterioración laboral xeral necesita pasos e transformacións positivas
que pasan pola eliminación da temporalidade e os contratos en precario, a superación dos
baixos niveis salariais e dos abusos derivados da realización das prácticas, a invocada polivalencia e o teletraballo, co que se degradan algunhas das posibilidades abertas polas Novas
Tecnoloxías da Información e da Comunicación. E sería moi importante que desde a profesión xornalística se desen os pasos que marcasen o camiño que se debera seguir, os impulsos e as accións concretas que permitisen afrontar e superar toda esa carga negativa. Algo se
fixo e se está a facer, por suposto, desde os ámbitos profesionais e aí está o traballo desenvolvido –un inaugural Informe sobre a situación laboral dos xornalistas galegos1– e outras ini1. A situación laboral dos xornalistas galegos (Santiago de Compostela 2002) foi a primeira investigación financiada e publicada polo
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. O traballo foi coordinado polo profesor Miguel Túñez, recentemente elixido decano
da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, cargo no que substituíu ao profesor Xosé López García.
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ciativas promovidas desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), que
agrupa actualmente a 1.100 profesionais2. Pero son necesarias outras accións e outros compromisos, tamén no plano legal e, xa que logo, nos políticos e institucionais para camiñar
decididamente na dirección correcta.
O PROXECTO DE ESTATUTO AGARDA NO CONGRESO
Necesitamos fixar o marco da actividade profesional e un primeiro paso deuse coa
redacción do Proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, elaborado polo Foro de
Organizaciones de Periodistas. Ese texto que debe ser debatido, e aprobado, no Congreso
dos Deputados, foi presentado, e rexeitado por dúas veces para a súa tramitación, na anterior lexislatura. Daquela, a maioría do Partido Popular (PP) resultou determinante para a súa
neutralización. O feito de que a iniciativa contase co apoio do Grupo Parlamentario
Socialista debe permitir agora abrir ese debate nesta nova lexislatura.
Estou a referirme a un debate que debe abranguer o conxunto do chamado hipersector
da comunicación, tan necesitado dunha reflexión e revisión crítica e seria e do contraste
derivado da imprescindíbel participación dos diferentes sectores sociais, xa que é a cidadanía a propietaria e a destinataria das mensaxes dos informadores e dos comunicadores, das
entregas de cada un dos medios. Partindo desta premisa, non abondaría coa revisión do
marco xeral regulador do control e a xestión dos medios de comunicación de titularidade
pública –o que é algo moi importante– se ese aggiornamento non se completase e complementase coa superación das dificultades e disfuncións que afectan aos medios de titularidade privada e ás que, infelizmente, tampouco non son alleos os medios públicos.
Nese senso todas as contribucións han ser benvidas. Desde calquera espazo profesional,
asociativo ou sindical. Non faltará, naturalmente, desde Galicia a contribución do CPXG,
agora cunha renovada Xunta de Goberno e logo da institucionalización e a consolidación
posibilitada polas accións levadas a cabo na primeira etapa (2000-2004). O CPXG é un
2. O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) é unha corporación de Dereito Público, con personalidade xurídica
propia, creada pola Lei 2/1999 do Parlamento de Galicia, do 24 de febreiro. O seu ámbito de actuación é Galicia e está estruturado en sete demarcacións. Conta actualmente con 1.100 profesionais asociados. É o segundo creado en España despois do Col.legi
de Periodistes de Catalunya. En maio de 2004 foi proclamado decano o xornalista Xosé Manuel Vega Gómez, cronista parlamentario na Televisión de Galicia (TVG).
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interlocutor imprescindíbel e por medio da súa estreita colaboración co Col.legi de
Periodistes de Catalunya (CPC) e coa Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) participou nos debates previos que propiciaron a redacción do Proyecto de Estatuto del Periodista
Profesional. O CPXG forma parte, como observador do “Foro de Organizaciones de
Periodistas”3 e ten en marcha, xunto co CPC, a constitución do Consejo de Colegios de
Periodistas de España.
MÁIS DE 2.000 XORNALISTAS EN GALICIA
A iniciativa do CPXG, unha corporación de Dereito Público, foi determinante para a
convocatoria do encontro celebrado en Santiago de Compostela o pasado 5 de xuño e no
que se aprobou “a constitución dunha xestora para a creación dun sindicato que loite por
mellorar as condicións laborais dos máis de 2.000 xornalistas en activo en Galicia”
(www.xornalistas.com). Trátase de accións, as do colexio e as sindicais, diferenciadas,
aínda que complementarias, na defensa dos intereses profesionais e laborais dos xornalistas e iso explica o papel desempeñado polo CPXG nos momentos aurorais dun impulso
sindical que os profesionais comprometidos coa idea deberán configurar dun xeito autónomo.
En todo caso, as funcións descritas no artigo 2 dos Estatutos do CPXG son ben indicativas das tarefas e das obrigas da institución. Debe “afondar na mellora das condicións nas
que os xornalistas levan a cabo os seus traballos e a defensa profesional dos seus membros”,
pero tamén debe “garantir a independencia e a liberdade informativa en beneficio da sociedade galega; defender, de acordo co artigo 20.1 da Constitución Española, o dereito á liberdade de información e de expresión garantidas a todos os cidadáns; salvagardar a sociedade
de informacións que tendan a deformar voluntariamente a realidade dos feitos e poñer especial acento na defensa do segredo profesional e na aplicación da cláusula de conciencia,
como tamén recolle a Constitución”.

3. O Foro de Organizaciones de Periodistas está integrado polo Col.legi de Periodistes de Catalunya, a Federación de Sindicatos
de Periodistas, a Federación de Asociaciones de la Prensa de España –FAPE–, a Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras
(CCOO) e a Agrupación General de Periodistas da Unión General de Trabajadores (UGT).
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MELLORES CONDICIÓNS LABORAIS E SALARIAIS
Ninguén ignora que todas estas funcións apuntan ás necesidades e reivindicacións profesionais e laborais dos xornalistas, pero tamén a outras dimensións derivadas do marco
lexislativo, dos dereitos da cidadanía e dos compromisos de carácter ético ou deontolóxico,
irrenunciábeis para o mellor e axeitado desenvolvemento do traballo desde os diferentes
soportes da comunicación. Quere isto dicir que unhas mellores e máis dignas condicións
laborais e salariais e unha mellor regulación da actividade profesional dos xornalistas han ser
parte importante da positiva transformación que o sector da comunicación necesita. É un
feito que precisamos mellores produtos informativos e mediáticos, maior calidade e, conseguintemente, maior credibilidade para os profesionais e para os medios aos que aqueles serven e nos que desenvolven a súa actividade. Todo iso non se logrará unicamente cunhas
mellores condicións laborais e salariais, pero dificilmente poderá conseguirse sen esas reivindicacións debidamente recoñecidas e respectadas.
Trátase dun obxectivo que debe ser entendido e compartido polo poder político, polos
lexisladores e, desde logo, polos editores e empresarios da comunicación, públicos e privados, máis aló de actitudes cínicas e oportunistas que levan a máis dun a facer seus estes
obxectivos, sempre e cando se cumpran lonxe do seu territorio comunicacional, do seu
espazo empresarial. Non é esta, naturalmente, a única incoherencia, a única contradición
realmente existente no sector da comunicación. Hai moitas outras, tamén na esfera dos profesionais, pero si resulta ser aquela especialmente determinante porque esa visión, no fondo
despectiva para cos profesionais, condiciona traballos e proxectos informativos e revélase, en
non poucas ocasións, limitadora das capacidades e das iniciativas dos xornalistas.
Nomeadamente, de quen está a dar os primeiros pasos na profesión logo de completada a
súa formación inicial na Facultade de Ciencias da Comunicación.
XORNALISTAS E NON MEROS PROVEDORES DE CONTIDOS
É preciso superar esa e outras contradicións para ofrecer algunha resposta fundamentada aos agoireiros que falan e dictaminan sobre a morte do xornalismo e a desaparición dos
xornalistas. Na Sociedade da Información e do Coñecemento, nun momento marcado pola
multiplicación dos soportes e das posibilidades da comunicación –a nivel social e tamén
interpersoal–, nun tempo que reclama cada vez máis información precisa, especializada e
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documentada, nunha fase necesitada de claves para intentar entender, e escoller, entre a
abondosa, ou mesmo sobreabundante, oferta informativa e mediática, o papel e a función
do xornalista revélase como central. Máis que de morte ou desaparición haberá que falar,
pois, dunha máis coherente e digna configuración da profesión do xornalista e da súa función, como profesional e cidadán, nunha sociedade máis e mellor informada e, polo tanto,
cada vez máis esixente e crítica coa realidade que a rodea e coa representación que desa realidade percibe, minuto a minuto, desde os diferentes medios de comunicación. Claro é que
estou a falar de xornalistas e non de meros “provedores de contidos”. Claro que estou a referirme a medios sen os filtros e as hipotecas derivadas das “excesivas” dependencias económicas e políticas dalgunhas empresas de comunicación, públicas e privadas.
Así as cousas, a profesión de quen, coa mellor formación posíbel e as reciclaxes requiridas polo dinamismo deste tempo histórico, debe adaptar o seu rol á capacidade para ver,
escoitar, reflexionar e contar de xeito claro, directo, conciso e documentado, revélase como
parte importante tamén na defensa e consolidación dos dereitos e as liberdades da cidadanía nunha sociedade plural, libre e democrática. Unha sociedade que necesita das reformas
e das melloras profesionais e laborais dos xornalistas, que estamos reivindicando desde diferentes instancias de carácter profesional ou sindical. Certamente, non é este, non debía selo,
un oficio para cínicos, como advirte Ryszard Kapuscinski4, senón para profesionais comprometidos coa súa sociedade, co seu tempo e dispostos a contribuír á positiva e progresiva
transformación das condicións de vida e traballo. Tamén das que lles son propias.
Por todo o aquí presentado, resulta moi necesaria a acción coordinada desde distintas
instancias profesionais, colexios, asociacións, sindicatos e outros colectivos para contribuír
a levar á sociedade e aos ámbitos político e lexislativo, empresarial e laboral a necesidade de
abrir ese debate clarificador sobre a comunicación e os comunicadores. A necesidade de
debater e aprobar un marco regulador, un Estatuto do Xornalista Profesional que propicie
novas e mellores posibilidades para a profesión, para o sector e para a sociedade.
4. Ryszard Kapuscincski, xornalista e escritor (Pinsk, Bielorrusia, 1932) é unha figura indiscutíbel do xornalismo contemporáneo
e está considerado como un dos mellores reporteiros do mundo. Estudou Historia na Universidade de Varsovia (Polonia). Entre
os seus libros publicados, máis de vinte, figura Los cínicos no sirven para este oficio. Dedicouse ao xornalismo desde 1959 e traballou como correspondente da axencia de noticias Polish Press en África, Asia e América Latina. Desde 1962 veu compaxinando as
súas colaboracións xornalísticas coa actividade literaria.
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A DEFENSA DOS DEREITOS DA CIDADANÍA
Non se trata de reclamar, á marxe das reivindicacións laborais e salariais, privilexio ningún para os xornalistas (o exercicio do xornalismo comprende dereitos e deberes, liberdade
e responsabilidade), senón maiores posibilidades para o exercicio da liberdade de expresión
e do dereito á información para os profesionais e para toda a cidadanía. Para os profesionais, na súa condición de garantes deses dereitos de todos. Trátase de contemplar a especificidade dunha profesión por mor da función que cumpre a prol do deber de información
constitucionalmente garantido. “Existe, polo tanto –dise no preámbulo do Proyecto de
Estatuto del Periodista Profesional– base constitucional para a promulgación dun Estatuto,
que ten como finalidade servir o dereito da cidadanía a ser informada, garantindo a independencia dos informadores”.
O Estatuto debe desenvolver os dereitos da liberdade de expresión e de información nun
conxunto de facultades que lle permitan aos informadores reforzar a súa profesionalidade e,
conseguintemente, a independencia fronte aos poderes políticos e económicos. Independencia
que é presuposto da función social de informar. Nesta liña sitúase a Lei orgánica 2/1997, reguladora da cláusula de conciencia, que xa na súa exposición de motivos considera implicitamente esta institución ao servizo da independencia profesional ao declarar que
a información non pode ser obxecto de consideracións mercantilistas, nin o profesional da información pode ser concibido como unha especie de mercenario aberto a todo tipo de informacións
e noticias que son difundidas á marxe do mandato constitucional de veracidade e pluralismo5.

Sobre a necesidade dunha regulación estatutaria da profesión xornalística e dunha maior
seguridade xurídica dos profesionais, escribiu o profesor Guillermo Escobar Roca:
En España el estatuto de los periodistas, entendido como el conjunto de derechos y
deberes propios de esta profesión, tanto en su faceta individual como colectiva, se encuentra
5. O Proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, que pretende regular o exercicio profesional dos informadores, foi elaborado polo
Foro de Organizaciones de Periodistas, aprobado pola II Convención de Periodistas de España, reunida en Valladolid en maio de
2000, e ratificado pola III Convención de Periodistas de España, celebrada en Tarragona en maio de 2002. Está pendente da súa
tramitación, debate e aprobación no Congreso dos Deputados.
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actualmente disperso en normas de naturaleza heterogénea y variado contenido. Junto a normas
jurídicas típicas, de distinto rango (constitucional, legal o reglamentario) y ámbito territorial de
aplicación (estatal o autonómico) nos encontramos con otras de base contractual (convenios
colectivos, estatutos de redacción) y de discutible fuerza vinculante (recomendaciones de organizaciones internacionales). Además, entran también en escena, con importancia creciente, textos
que no parecen gozar de las características propias de las normas jurídicas (normas de autorregulación)6.

Sempre se insistirá pouco no feito de que
a información constitúe un dereito fundamental recoñecido como tal polo Convenio
Europeo dos Dereitos Humanos e as Constitucións democráticas, e en que o seu suxeito ou titular
son os cidadáns, aos que lles corresponde o dereito de esixir que a información que se dá desde o
xornalismo se realice con veracidade nas noticias e honestidade nas opinións, sen inxerencias exteriores, tanto dos poderes públicos como dos sectores privados. E aínda máis:
Os poderes públicos non deben considerarse propietarios da información. A representatividade pública lexitima para actuar co fin de garantir e desenvolver o pluralismo dos medios de
comunicación e para asegurar que se creen as condicións necesarias para o exercicio da liberdade de
expresión e o dereito á información, excluíndo a censura previa7.

Algunhas situacións e abusos para cos dereitos dos profesionais e o dereito da cidadanía
á información, en medios de titularidade pública e privada; os despedimentos masivos e as
continuas ameazas de eliminación de postos de traballo; algúns opacos procesos de concentración empresarial; algunhas inadmisíbeis inxerencias do poder político e doutros poderes
6. Cfr. o libro Estatuto de los periodistas. Régimen normativo de la profesión y organización de las empresas de comunicación (Editorial
Tecnos, Madrid, 2002), de Guillermo Escobar Roca, profesor titular de Dereito Constitucional na Facultade de Dereito da
Universidade de Alcalá. Foi discípulo do desaparecido José Juan González Encinar, director do Departamento onde o autor do
libro completou a súa formación.
7. Cito aquí o Código Europeo de Deontoloxía do Periodismo, aprobado o 1 de xullo de 1993 por resolución da Asemblea
Parlamentaria do Consello de Europa. O seu relator e redactor foi o profesor Manuel Núñez Encabo.
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nas mensaxes e nas propostas mediáticas necesitan de mecanismos correctores que impidan
a conversión do sector nun “campo de Agramante”8 e que permitan fortalecer a situación e
a condición do xornalista. Refírome a un profesional que a Sociedade da Información e do
Coñecemento precisa, cada vez máis, activo e comprometido na súa calidade de elaborador
das mensaxes configuradoras e vertebradoras dun contorno redimensionado polas Novas
Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Esa sociedade e os xornalistas necesitan,
de inmediato, abordar e artellar razoabelmente o debate xeral sobre o hipersector da comunicación e, tamén, dotar dun novo marco regulador e estatutario unha profesión imprescindíbel.

8. Un “campo de Agramante”, segundo o Diccionario da Real Academia Española (21ª edición, Madrid, 1992) é ‘un lugar onde
reina moita confusión e no que ninguén se entende’.

348

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 349

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

3.13. GALICIA HOXE: HAI OUTRO PERIODISMO
Caetano Díaz
Galicia Hoxe

Fillo d’O Correo Galego, o primeiro xornal diario en galego da nosa historia, Galicia
Hoxe cumpriu este pasado 17 de maio o seu primeiro ano de vida. O balance estatístico é
contundente: máis de 25.000 páxinas editadas na nosa lingua e unha política editorial de
potenciación dos suplementos específicos, que cobren todos os días da semana. Galicia
Hoxe é un produto do Grupo Correo Gallego que naceu o 17 de maio de 2003, Día das
Letras Galegas, grazas á vontade visionaria do editor, Feliciano Barrera Fernández, e do conselleiro delegado, Xosé Manuel Rey Nóvoa.
O xornal presentouse en sociedade cunha declaración de intencións rotunda: “outro
estilo de periodismo é posíbel”. Barrera e Rey transmitíronlle graficamente o obxectivo ao
equipo de máis de vinte redactores que puxo en marcha o proxecto: “hai que trasladar ao
papel a sensibilidade coa que La 2 empapa os seus telexornais”. Así, o de Galicia Hoxe quere
ser só un xornalismo comprometido coa sociedade da que se alimenta e á que serve.
Veracidade, pluralidade e defensa do idioma matrio son os tres piares dun produto co envoltorio quizais máis moderno e espectacular de cantos hoxe chegan aos quioscos das catro provincias e cunha estrutura informativa que bascula sobre os temas sociais (papel da muller,
saúde, movementos alternativos, inmigración...) e culturais, a ciencia, a tecnoloxía, as novas
linguaxes urbanas; un modelo, en definitiva, obsesionado con darlle voz ao cidadán, coa
tolerancia, coa curiosidade, coa comunicación.
É obrigado, pois, que as páxinas que abren o xornal, as de opinión, reflictan ese espírito.
No cadro de columnistas conviven plumas que xa enriqueceron as planas d’O Correo Galego
con outras incorporadas expresamente para achegar frescura ao novo proxecto. Entre os analistas exclusivos de Galicia Hoxe están Miguel Anxo Fernán-Vello e Marcos Valcárcel, ambos
con columna diaria, Pedro Puy, Joaquim Ventura, Pedro Rielo, Avelino Abuín, Manuel
Dourado, Rivas Troitiño, Fran P. Lorenzo, as irmáns Pura e Dora Vázquez, Manoel Santos,
Alberte Brenlla, Xosé Lois García, Vidal Villaverde, Xavier Castro, Clodio González, Albino
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Mallo, Laxe Freire, Xosé María Máiz, Xavier Costa Clavell, Ruth Fernández, Maricarme
Pérez Picallo, Plácido Lizancos, Manuel Miragaia, Xosé Ramón López... Son as súas miradas
distintas con ollos limpos, achegas poliédricas a unha sociedade poliédrica.
A HERDANZA D´O CORREO GALEGO
É imposible entender Galicia Hoxe sen o proxecto que Barrera e Rey puxeron a andar o
6 de xaneiro de 1994. Tiña que ser un Día de Reis. O Correo Galego vía a luz para converterse na iniciativa de Editorial Compostela que con máis intensidade conectou a longa historia do grupo mediático capitalino cos sinais de identidade máis puros de Galicia. O Correo
naceu, agora pódese dicir, a pesar de que outras iniciativas aspiraban á gloria e, quizais, ás
presuntamente substanciosas subvencións da Xunta.
Barrera e Rey, editor e director, puxeron a andar un diario sen padriños que a finais de
1999, pouco antes de cumprir seis anos de vida, xa lles ofrecera aos seus lectores máis de
cen mil páxinas de información en galego; un diario que dinamitou tópicos ao publicar no
idioma matrio noticias de toda índole e non só de cultura, o oasis natural histórico da nosa
lingua; un diario recoñecido ano tras ano polos equipos de investigación da USC como o
medio que máis espazo lle dedicou nas súas páxinas á cultura, cunha diferenza esmagadora
sobre o resto de medios; un diario que soubo crear un equipo estábel de filólogos, tradutores, lingüistas, que tamén fan posíbel o Galicia Hoxe –agora coa axuda dun tradutor informático– e que non só revisan textos, senón que desenvolven un labor fundamental de asesoría de estilo para garantir un galego de calidade máxima.
O TRIÁNGULO PERFECTO: INFORMACIÓN, ANÁLISE E DESEÑO
Nace entón Galicia Hoxe como a evolución lóxica d’O Correo Galego, unha experiencia
enriquecedora que o grupo mediático con sede en Compostela mantivo durante case dez
anos. Nun paso cara a adiante, o novo xornal amplía o número de páxinas de 48 a 64 diarias, nun acordeón que os domingos chega ás 72 e os luns baixa a 56; crea un suplemento
para cada día da semana, oferta única nestes momentos na prensa do noso país, e –sen deixar de mirar ao lonxe con vocación plenamente galega– pon a andar a súa edición dixital
propia.
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Sen perder a perspectiva histórica, consciente da súa débeda con O Correo, o novo xornal solta
amarras con respecto a El Correo Gallego, buque insignia do grupo, para reflectir a información con
outros ollos. Así, as páxinas de Galicia Hoxe ven a luz cada día coa vocación de ter identidade de seu,
de achegarlles aos lectores temas propios e de tratar con autonomía a actualidade para presentarlla ao
lector cunha personalidade propia e marcadamente galega.
Os redactores do único diario en galego ofrecen análises propias e propoñen debates coa
participación dos cidadáns a través da pregunta directa, a pé de rúa, e involucrando aos lectores da edición dixital.
A maquetación, creada por Ferrán Grau e Carlos Giordano, dous prestixiosos deseñadores, é o primeiro que contribúe a que os temas aparezan dun xeito directo e contundente, cunha presentación que permite a lectura rápida e o acceso doado aos detalles, cun xeneroso espazo destinado a ofrecer unha coidada información gráfica.
Tamén a organización da información dá unha reviravolta co obxectivo de enfocar a
actualidade para aproximala máis ao lector. O xornal opta por unha distribución temática
que nos permite mirar de preto, pero tamén ao lonxe, sempre dende uns sinais de identidade absolutamente galegos.
Consecuentemente, a sección máis ampla chámase Vivir Hoxe, con tres áreas: Galicia,
Aulas e Sociedade, que serven de vehículo para amosar o rostro máis humano do país, os
asuntos máis próximos, os que nos afectan dun xeito ou doutro, os que nos conmoven e os
que nos golpean. Son quince ou dezaseis páxinas decote polas que pasean a ecoloxía, a sanidade, a educación, todos os acontecementos cos que a sociedade escribe a diario a súa
pequena gran historia. A información política agrupase na sección Política Hoxe, que cobre
os ámbitos galego, español e do mundo.
A outra columna que vertebra a oferta informativa do xornal é Maré, con nove planas
diarias para pulsar todas as inquedanzas, dende a máis tradicional á máis vangardista, e articular a maior oferta cultural diaria da prensa galega, presentada con orixinalidade e tratada
con espírito plural.
Completan a oferta as seccións clásicas: Economía, Deportes, Comunicación, Televisión
e unha coidada área de servizos na que se inclúen o tempo, os actos do día e a axenda de
ocio. A contraportada ofrece unha entrevista, unha columna de opinión e un repaso aos
datos máis salientábeis da xornada.
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UN SUPLEMENTO CADA DÍA
Galicia Hoxe reforza a súa oferta informativa cun suplemento cada día da semana. Lecer,
o caderno dominical de 24 planas, inclúe unha miscelánea de temas cos que pretende chegar a todos os membros da familia, mozos ou vellos, homes ou mulleres. Reportaxes de
actualidade, moda, cine, viaxes, literatura, fotografía, ensaios, gastronomía, crónicas, entrevistas e humor son os seus principais argumentos.
O protagonismo dos luns é para os mundos das novas tecnoloxías e da comunicación.
O suplemento Océano trata da Internet e de todo o que a rodea, dende as novidades técnicas e os produtos até as alianzas das multinacionais, pasando polos inventos virtuais que
modifican os nosos hábitos.
O suplemento Universidade explora os martes os tres campus galegos na procura de
novidades e mesmo informa de cursos, encontros ou axudas.
Cada mércores ofrécese a revista divulgativa Descubrir, que aborda temas científicos e
históricos tratados con rigor e presentados dun xeito atractivo e claro.
Revista das Letras, o suplemento cultural decano da prensa galega (naceu en El Correo
Gallego hai máis de dez anos), navega os xoves pola literatura, as artes e os temas máis vitais.
Hoxe Venres propón, na antesala da fin de semana, rutas, viaxes, exposicións, música,
certames, romarías e todo tipo de actividades de ocio.
Os sábados, por último, abórdase no caderno Bolboreta a divulgación e a investigación
no campo da saúde, un dos asuntos que máis preocupa na sociedade e que se analiza coa
axuda de moitos profesionais que desenvolven a súa actividade nos complexos hospitalarios
de Galicia.
SITIO WEB PROPIO NA INTERNET
Dende o 17 de maio de 2003 os lectores teñen ao seu dispor o sitio www.galiciahoxe.com cos contidos da versión en papel do xornal. A información actualízase en función
dos acontecementos. Hai algunhas canles compartidas con El Correo Gallego, especialmente de servizos, que ofrecen información de empresas galegas ou de concellos.
Un dos obxectivos principais, á parte de dar información puntual, emitir opinión sobre
o día a día ou ofrecer servizos, é chegar a interactuar cos lectores desde Galicia e en galego.
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MARÉ: A COMPRENSIÓN DO PRESENTE
Antón Lopo
Coordinador da sección

A sociedade contemporánea, a dos últimos anos, está caracterizada por unha sucesión
de crises que cubriron a realidade cunha borrosa capa. Como o vapor da auga oculta a transparencia dun cristal, as crises encubriron un maior encistamento dos desequilibrios, das
agresións e da explotación.
Ante as dificultades de enfocar esta realidade, a sección de Cultura –no ámbito funcional e empresarial dun xornal– precisaba coller visión de campo, abrir perspectivas e restablecer as conexións.
En plena dinámica de cuestionamento dos soportes –do propio papel como soporte dun
medio informativo–, cumpría fornecer unha sección que englobase boa parte da resistencia
da identidade do país. Tamén cumpría distanciarse dos formatos convencionais para gañar
argumentos. A de Cultura non pode xa englobar soamente as manifestacións da arte e as da
súa industria subsidiaria: debe tamén abranguer os instrumentos que nos permitan achegarnos a unha maior comprensión do presente –verdadeira misión da Cultura– e apelar aos
ámbitos da vangarda, desde a revolución humanista da exploración espacial ás pescudas
antropolóxicas, desde a recuperación da memoria histórica ao plano comunal da Internet,
desde os novos fenómenos sociais á enxeñería xenética, a ecoloxía, os retos éticos, as ideoloxías..., sen esquecer, por suposto, os dereitos lingüísticos e de identidade dos pobos.
Isto non impide unha especial atención nas páxinas do xornal ao poder transformador
da experiencia artística. Sen imaxinación, sería imposíbel construír o futuro e, despois de
todo, nada hai máis semellante a un poema que unha ecuación elegante. Eis Maré, un océano informativo que aspira a empapar as praias da nosa sociedade con vocación de caledoscopio.
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4. PRODUCIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE COMUNICACIÓN 2002 - 2004
1. AUTORES GALEGOS EN EDITORIAIS GALEGAS
1.1. Estudos / Investigacións sobre comunicación
1.2. Informes / Actas de Congresos
1.3. Manuais / Guías
1.4. Crónicas xornalísticas / Libros xornalísticos
1.4.1. Crónicas xornalísticas / Libros sobre o Prestige
1.5. Biografías / Estudos sobre figuras ou obras xornalísticas
1.6. Escolmas / Recompilacións de artigos
1.7. Lexislación
1.8. Reproducións facsimilares
1.9. Fotografía e ilustración
1.9.1. Libros de fotografía sobre o Prestige
2. AUTORES GALEGOS EN EDITORIAIS NON GALEGAS
2.1. Estudos / Investigacións sobre comunicación
2.2. Crónicas xornalísticas / Libros xornalísticos
2.2.1. Crónicas xornalísticas / Libros sobre o Prestige
2.3. Biografías / Estudos sobre figuras ou obras xornalísticas
2.4. Fotografía / Fotoxornalismo
2.5. Outros libros de interese
3. TESES DE DOUTORAMENTO
3.1. Teses defendidas no período 2002–2003 na Sección Departamental de
Comunicación, Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación, Universidade de
Vigo
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3.2. Teses defendidas no período 2002–2003 no Departamento de Ciencias da
Comunicación, Universidade de Santiago de Compostela
3.3. Outras teses de interese lidas no período 2002–2003

1. AUTORES GALEGOS EN EDITORIAIS GALEGAS
1.1. Estudos / Investigacións sobre comunicación
AMORÓS I PONS, Anna (coord.): Técnicas de escrita de guións audiovisuais. Pontevedra:
Asociación Galega de Guionistas, 2002.
CABANO VÁZQUEZ, Ignacio (dir.): A imprenta en Galicia. Século XIX. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
CABO VILLAVERDE, Miguel: Prensa agraria en Galicia. Ourense: Duen de Bux, 2002.
CENDÁN FRAGA, Antonio: Xornalismo e medios de comunicación en Galicia durante o
franquismo. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 2003.
DOCAMPO AMOEDO, Domingo: Tecnoloxías das comunicacións: unha visión desde
Galicia. Vigo: Xerais, 2002.
FANDIÑO ALONSO, Xaime: La producción de ciclismo en TV. Santiago de Compostela:
Tórculo Ediciones, 2002.
FANDIÑO ALONSO, Xaime: Introducción á producción publicitaria en medios audiovisuais. Vigo: Universidade de Vigo, 2003.
FREIXANES, Víctor F.: Desafíos para un novo século: entre a trabe de ouro e a paxariña de
Armenteira. A Coruña: Real Academia Galega, 2004.
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GARCÍA GONZÁLEZ, Aurora: “As escolas de cine”. En AMORÓS I PONS, Anna (ed.):
Obradoiros de cine clásico. Pontevedra: Asociación Galega de Guionistas, 2003.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé (ed.): A imaxe de Portugal e Galicia na prensa dos dous países.
Santiago de Compostela: Universidade, 2002.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé et al.: O discurso dos medios impresos no caso das ‘vacas tolas’.
Santiago de Compostela: Universidade, 2003.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé; GAGO MARIÑO, Manuel e PEREIRA FARIÑA, Xosé: Novas
tendencias do xornalismo electrónico. Santiago de Compostela: Lea, 2002.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé e OTERO LÓPEZ, Marita: As factorías da sociedade da información: producción de contidos para internet. Santiago de Compostela: Lea, 2002.
LÓPEZ GÓMEZ, Antía e POUSA, Xosé Ramón: A imaxe sonora da radio en España.
Santiago de Compostela: Lea, 2002.
LÓPEZ MIRA, Álvaro Xosé (dir.): Galicia e Portugal: a fronteira esvaída. Ourense:
Deputación Provincial, 2002.
PARRATT, Sonia F.: Introducción al reportaje. Antecedentes, actualidad y perspectivas.
Santiago de Compostela: Universidade, 2003.
REBOLO VÁZQUEZ, Mónica: Bos días galegos. Eiquí ‘Sempre en Galiza’. Santiago de
Compostela: Laiovento, 2002.
REY CASTELAO, Ofelia et al.: Libros y lectura en Galicia. Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia, 2003.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Manuel: Noticias de Galicia na radio de fin de século.
Santiago de Compostela: Lea, 2003.
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ROMÁN PORTAS, Mercedes e GARCÍA GONZÁLEZ, Aurora: Historia da radio en
Pontevedra. Santiago de Compostela: Lea, 2003.
VEIGA, Manuel: O pacto galego na construcción de España: a orixe das ideas predominantes en
Galiza a través das páxinas de Faro de Vigo (1898–1923). Vigo: A Nosa Terra, 2003.
VV.AA.: Identidade colectiva en medios de comunicación: La Voz, 1977-1996. Arteixo (A
Coruña): La Voz de Galicia, 2004, (Biblioteca Gallega).
1.2. Informes / Actas de congresos
CABO VILLAVERDE, José Luis; PENA PÉREZ, Jaime e VARELA RAMOS, Ignacio
(coords.): Audiovisual Galego 2003. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2003.
LEDO ANDIÓN, Margarita (coord.): Observatorio do audiovisual galego: informe e catálogo 1999–2000. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2002.
LEDO ANDIÓN, Margarita e VARIS, Tapio (coords.): Galicia–Finlandia: modos de pensar. A cultura, o mundo, a comunicación. Actas das xornadas celebradas os días 9, 10, 11 de
novembro de 2000 en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega, 2002.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé (coord.): A comunicación en Galicia 2002. Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega, 2002.
LÓPEZ, Xosé e TÚÑEZ LÓPEZ, Miguel: Xornalismo en internet: actitudes profesionais e
condicións laborais dos periodistas en liña. Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega, 2002.
TÚÑEZ LÓPEZ, Miguel: A situación laboral dos xornalistas galegos. Santiago de
Compostela: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 2002.
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1.3. Manuais / Guías
ASOCIACIÓN GALEGA DE PRODUCTORAS INDEPENDENTES: Producción independente galega. Catálogo 2004. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Productoras
Independentes (Agapi) e Xunta de Galicia, 2003. [Inclúe un CD-Rom].
COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA: Guía de Medios, Galicia
2003. Santiago de Compostela: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 2002.
CONSELLARÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DE EMPREGO, MULLER E
XUVENTUDE: Comunica igualdade a través da imaxe. A imaxe das mulleres nos medios de
comunicación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
DIOS DIZ, Manuel: Sobre a violencia nos medios de comunicación: unha educación necesaria. Santiago de Compostela: Seminario Galego de Educación para a Paz, 2003.
EDITORIAL COMPOSTELA: Axenda da Comunicación de Galicia. Santiago de
Compostela: Editorial Compostela, 2004.
GARRIDO, Xesús et al.: 51 palabras para falar da tele no colexio, na casa + O xogo dos mirabéns: ver e mira-la tele dun xeito intelixente. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
2003.
HUESO MONTÓN, Ángel Luis e FOLGAR DE LA CALLE, José María: Filmografía
galega: curtametraxes. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
LA VOZ DE GALICIA: Libro de Estilo de ‘La Voz de Galicia’. Arteixo (A Coruña): La Voz
de Galicia, 2002, (Biblioteca Gallega).
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1.4. Crónicas xornalísticas / Libros xornalísticos
ALCALÁ, Xavier et al.: Narradio: 56 historias no ar. Vigo: Xerais, 2003.
ALONSO, Emilio: ¡Po! Diario dunha viaxe a Palestina. Santiago de Compostela: Fundación
Araguaney, 2003.
ARAÚXO IGLESIAS, Emilio: Do lado dos ollos. Arredor da poesía, entrevistas con 79 poetas
do mundo. Vigo: Edicións do Cumio, 2002.
CALVO, Tucho: O conto da vida. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, 2003, (Biblioteca
Gallega).
CARBALLA, Xan e PROL, Santiago: Conversas con Francisco Carballo. Vigo: A Nosa Terra,
2002.
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: Desde a miña fiestra: 13 figuras da cultura galega
contemporánea. Vigo: Palacios Publicidad, 2003.
IBRAHIM, Ghaleb Jaber: Palestina, crónica de una injusticia. Vigo: Ir Indo, 2002.
LÓPEZ MUÑOZ, Daniel: Conversa con Xosé Chao Rego. Vigo: Xerais, 2002.
LUGILDE, Anxo: Argentina: el drama de la quinta provincia gallega. Arteixo (A Coruña):
La Voz de Galicia, 2003, (Biblioteca Gallega).
MONGE, Manuel: A Coruña de Paco Vázquez. Vigo: A Nosa Terra, 2003.
NAVAZA, Xavier: Sumud. Conversación con Palestina. Santiago de Compostela: Fundación
Araguaney, 2003.
REIGOSA, Carlos G.: O regreso dos maquis. Vigo: Xerais, 2003.
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RICO VEREA, Manuel: Conversa con Ramón Piñeiro. Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2003. [Formato CD Audio].
RODRÍGUEZ PASTORIZA, Salvador: Entre fisterras: conversas con Carlos Núñez. Vigo:
Xerais, 2003.
RUBIDO, Bieito et al.: Nueva York: 11 de septiembre, un año después. Arteixo (A Coruña):
La Voz de Galicia, 2002, (Biblioteca Gallega).
TENIENTE, Javier: Iraq: días de posguerra. Vigo: Xerais, 2003.
TORO, Suso de: Españois todos: as cartas sobre a mesa. Vigo: Xerais, 2004.
1.4.1. Crónicas xornalísticas / Libros sobre o Prestige
BEIRAS TORRADO, Xosé Manuel: A catástrofe do Prestige. Santiago de Compostela:
Laiovento, 2003.
CABRERA VARELA, Xulio e GARCÍA ALLUT, Antonio (coords.): ¿Que foi do Prestige?:
balance do impacto ecolóxico e social a un ano da catástrofe. Santiago de Compostela, Sotelo
Blanco Edicións, 2003.
CASAL, César; CASAL GONZÁLEZ, Alberto e CASAL GONZÁLEZ, Inmaculada
María: A diario. Santiago de Compostela: Laverde Ediciones, 2003.
RUBIDO, Bieito et al.: Ola negra. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, Novembro de 2002.
RUBIDO, Bieito et al.: Los héroes del 13–N. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia,
Xaneiro de 2003.
TORO, Suso de: Nunca máis Galiza á intemperie. Vigo: Xerais, 2003.
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LA VOZ DE GALICIA: Rumbo variable: diálogos en torno al Prestige. Arteixo (A Coruña):
Fundación Santiago Rey Fernández–Latorre, 2003.
LA VOZ DE GALICIA: La huella del fuel: ensayos sobre el Prestige. Arteixo (A Coruña):
Fundación Santiago Rey Fernández–Latorre, 2003.
VV.AA.: Prestige: a catástrofe que despertou a Galiza? Santiago de Compostela: Candeia,
2003.
1.5. Biografías/Estudos sobre figuras ou obras xornalísticas
BAAMONDE, Antón: Aire para respirar: memorias dun tempo presente. Vigo: Xerais, 2002.
BARRERA FERNÁNDEZ, Feliciano: Memoria activa: una vida fundada en la intuición y
la experiencia. Santiago de Compostela: Editorial Compostela, 2003.
CASTRO DE PAZ, José Luis et al.: María Casares, unha actriz fronte á cámara: entre o exilio e o reino. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
CORES TRASMONTE, Baldomero: Alfredo Brañas e os medios de comunicación do seu
tempo. Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas, 2002.
CHAO REGO, Xosé: O demo meridiano: lembranzas dun transgresor. Vigo: Xerais, 2004.
DÍAZ–FIERROS, Francisco e MONTEAGUDO, Henrique (coords.): Carlos Casares. A
semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2003.
DURÁN, José Antonio: Cesáreo González, el empresario espectáculo: viaje al taller de cine,
fútbol y varietés del general Franco. Madrid: Taller de Ediciones, 2003.
FERNÁNDEZ, Miguel Anxo: As imaxes de Carlos Velo. Vigo: A Nosa Terra, 2002.
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FERNÁNDEZ, Miguel Anxo: A bela Otero, pioneira do cine. Vigo: Galaxia, 2003.
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: Camiño andado. Vigo: Galaxia, 2003.
GALINDO ARRANZ, Fermín: Julio Camba: unha lección de xornalismo. Santiago de
Compostela: Lea, 2002.
GUITIÁN RIVERA, Xoán (coord.): Homenaxe a Borobó. Sada (A Coruña): Ediciós do
Castro, 2003.
GUTIÉRREZ, Eduardo: Alexandre Bóveda en ‘A Nosa Terra’. Santiago de Compostela:
Laiovento, 2003.
LÓPEZ CRIADO, Fidel et al.: Julio Camba, el escritor y su circunstancia: estudios de literatura española contemporánea. A Coruña: Concello da Coruña, 2003.
LÓPEZ RAMÓN, José María: Memorias periodísticas del Ferrol de los cincuenta. Ferrol:
Embora, 2002.
MASCATO, Antón et al.: Carlos Casares. Vigo: Edicións do Cumio, 2003.
PÉREZ RODRÍGUEZ, María Antonia: Luís Seoane a través da prensa (1929–1979). Sada
(A Coruña): Ediciós do Castro, 2003.
REGUEIRA VARELA, Ramón: Xosé Neira Vilas: narrador, poeta, xornalista, historiador da
nosa emigración. Vigo: Ir Indo Edicións, 2002.
REVILLA GUIJARRO, Almudena: Periodismo y literatura en la obra de Julio Camba.
Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 2002.
ROMÁN ALONSO, Jesús–Fernando: Arturo Noguerol Buján: xornalista, arbitrista e financeiro do galeguismo. Vigo: Ir Indo Edicións, 2003.
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ROZADOS, Francisco: Chano Piñeiro. A Estrada (Pontevedra): Fervenza, 2003.
VEGA, Ángel de la: Ánxel Fole: 101 anécdotas. Vigo: Xerais, 2003.
VV.AA.: De profesión periodista: homenaje a Diego Bernal. Vigo: Ir Indo Edicións, 2002.
VV.AA.: Vicente Risco: o mestre sempre vivo. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia e
Fundación Vicente Risco, 2003, (Biblioteca Gallega).
VV.AA.: Xornadas sobre Julio Camba (2002. Vilanova de Arousa). Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 2003.
1.6. Escolmas / Recompilacións de artigos
BLANCO AMOR, Eduardo: Chile a la vista. Vigo: Galaxia (coa colaboración e patrocinio
da Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega), 2003. [Ed. orixinal, 1951].
BOROBÓ [GARCÍA DOMÍNGUEZ, Raimundo]: O novelo dos anacos e outros exemplos
(2000–2001). Santiago de Compostela: Universidade, 2003.
BOROBÓ [GARCÍA DOMÍNGUEZ, Raimundo]: Libro dos exemplos. Vigo: A Nosa
Terra, 2003.
CASARES, Carlos: Á Marxe: palabra de escritor (2 de xaneiro – 10 de marzo de 2002).
Santiago de Compostela: Universidade, 2003.
CASTRO DEL RÍO, Plácido R.: Unha escolma xornalística. Sada (A Coruña): Ediciós do
Castro, 2002.
CHAO, Ramón: Desde mi otero. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, 2003, (Biblioteca
Gallega).
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GARCÍA, Constantino: O libro das palabras (Obra xornalística completa). Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2003.
OTERO LASTRES, José Manuel: Puente de palabras. Arteixo (A Coruña): La Voz de
Galicia, 2003.
RAMONET, Ignacio: Res pública. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, 2003, (Biblioteca
Gallega).
REIGOSA, Carlos G.: Querido mundo. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, 2003,
(Biblioteca Gallega).
RIVAS, Manuel: Muller no baño. Vigo: Xerais, 2002.
VALCÁRCEL, Marcos (coord.): Carlos Casares: punto de encontro. Ourense: Concello de
Ourense, 2002.
VILAR PONTE, Antón: Vilar Ponte, 100 artigos. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia,
2002, (Biblioteca Gallega).
VILAS NOGUEIRA, Xosé: Contra el reloj: 101 lunes en ‘El Correo Gallego’. Santiago de
Compostela: Editorial Compostela, 2003.
VILLAR, Helena: Feminino plural. Santiago de Compostela: Editorial Compostela, 2003.
1.7. Lexislación
XUNTA DE GALICIA: Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia.
Normativa. Santiago de Compostela: Consellaría de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, Xunta de Galicia, 2003.
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1.8. Reproducións facsimilares
FARO DE VIGO: Las noticias de la historia: 150 años de ‘Faro de Vigo’. Vigo: Faro de Vigo,
2002.
MONTEAGUDO CABALEIRO, M.ª Teresa e ALONSO GIRGADO, Luís (eds.): La
Tierra Gallega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
SANTOS ZAS, Margarita e DOMÍNGUEZ CARREIRO, Sandra (eds.): La Joven Galicia:
Revista de Instrucción Pública, Ciencia, Literatura y Bellas Artes, 1860, primera época.
Santiago de Compostela: Universidade, 2002.
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: Faro Villalbés: 1932–1936.
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela e Concello de Lugo,
2003.
1.9. Fotografía, fotoxornalismo e ilustración
ÁLVAREZ, Manuel e VILLAR, Miro: Gameleiros. Vigo: Xerais, 2002.
AMELUXEN, Hubertus von et al.: Alén dos límites: a fotografía contemporánea. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2003.
BANNON, Anthony et al.: Ansel Adams. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza,
Conde de Fenosa, 2003.
CARAMÉS, Vari: Pegadas do Eume. As Pontes (A Coruña): Asociación Euroeume, 2003.
DÍAZ SIXTO, Julia (dir.): Galicia en foco: el fotoperiodismo gallego. Ferrol: Club de Prensa
de Ferrol, 2002.

366

Comunicacion_ok.QXD

10/12/04

11:06

Página 367

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2004

DÍAZ SIXTO, Julia (dir.): Galicia en foco 2003: o fotoxornalismo galego. Ferrol: Club de
Prensa de Ferrol, 2003.
DUQUE, Félix et al.: Manuel Vilariño: señal en el aire. Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2003.
GAGO, Xosé: A música da terra. Vigo: Galaxia, 2003.
GAMONEDA, Antonio et al.: Manuel Vilariño: fío e sombra. Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 2002.
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Xosé Lois: Xosé Lois en ‘A Nosa Terra’. Vigo: A Nosa Terra, 2002.
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Xosé Lois: 20 anos de Carrabouxo. Ourense: Deputación
Provincial de Ourense, 2002.
LOBATO, Xurxo: Orgullo de Ferrol. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, 2003,
(Biblioteca Gallega).
OLIVARES ZURILLA, Rosa: Manuel Vilariño. Madrid: La Fábrica, 2002.
PAGÁN, Alberte et al.: Imaxes do soño en liberdade: o cinema de Eugenio Granell. Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia, 2003.
PORTA MARTÍNEZ, Paulo: Fotografía e Imaxe Dixital. Santiago de Compostela: Lea,
2003.
PORTELA ORJALES, Carlos e CALLE, Ángel de la: Miguelanxo Prado 1993–2003. A
Coruña: Concello da Coruña, 2003.
SCHOMMER, Alberto et al.: Cuba: catro cámaras, un obxectivo. Ourense: Concello de
Ourense, 2002.
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SIRO: Xente na brétema. Arteixo (A Coruña): La Voz de Galicia, 2002, (Biblioteca Gallega).
SUÁREZ CANAL, Xosé Luís et al.: Vigovisións 1986–2000. Vigo: Fundación Marco,
Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2003.
SUÁREZ CANAL, Xosé Luís et al.: O feito fotográfico: a colección fotográfica do Concello de
Vigo 1984–2000. Vigo: Fundación Marco, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2004.
TENIENTE, Javier: Mans salgadas. Vigo: Xerais, 2002.
1.9.1. Libros sobre o Prestige
ABALO, José Luis: Retratos voluntarios. Vigo: A Nosa Terra, 2003.
LOBATO, Xurxo: No país de nunca máis. Vigo: Galaxia, 2003.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco (dir.): Desastre en el paraíso. A Coruña: Hércules de
Ediciones, 2003.
SENDÓN, Manuel: Cuspindo a barlovento. Vigo: Centro de Estudos Fotográficos, 2003.
VV.AA.: Nunca Máis: a voz da cidadanía. Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2003.

2. AUTORES GALEGOS EN EDITORIAIS NON GALEGAS
2.1. Estudos / Investigacións sobre comunicación
ÁLVAREZ TEIJEIRO, Carlos; FERRÉ, Marcela e FERNÁNDEZ PEDEMONTE,
Damián: Medios de comunicación y protesta social en la crisis argentina: diciembre 2001.
Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer/La Crujía, 2002.
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DOMÍNGUEZ, Susana: “El reportaje”. En CANTAVELLA BLASCO, Juan e SERRANO
OCEJA, José Francisco: Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel,
2004.
FERNÁNDEZ AREAL, Manuel: “Significado y alcance de la Ley Fraga”. En ALMUÍÑA,
Celso e SOTILLOS, Eduardo: Del periódico a la sociedad de la información. Madrid:
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2002, pp. 433–444.
FERNÁNDEZ AREAL, Manuel: “La televisión como servicio al público”. En VV.AA.:
Estructura, tecnología y tratamiento de la información. Homenaje al profesor don Pedro Orive
Riva. Madrid: Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de
Madrid, 2002, pp. 149–160.
FERNÁNDEZ AREAL, Manuel e MARTÍN ALGARRA, Manuel: “Medios que sirvan al
público”. En Doxa/Comunicación, N.º 1, Madrid: Universidad San Pablo–CEU, 2003, pp.
141–148.
FERNÁNDEZ AREAL, Manuel: “La ética como base del derecho de la información”. En
VV.AA.: Veracidad y objetividad. Desafíos éticos en la sociedad de la información. Valencia:
Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y
la Sociedad, 2003, pp. 181–196.
GALINDO, Fermín e PINTOS, Juan Luis: “Comunicación política e imaginarios sociales”. En BERROCAL, Salomé (coord.): Comunicación política en televisión y nuevos medios.
Barcelona: Ariel Comunicación, 2003.
GARCÍA GONZÁLEZ, Aurora: “La adaptación radiofónica en Nicolás González Ruiz
(1928)”. En COMPANY MATES, Arnau; PONS BOSH, Jordi e SERRA BUSQUETS,
Sebastiá (eds. e coords.): Aportacions de la comunicació a la compresió i construcció de la història del segle XX: la comunicació audiovisual en la història. Palma de Mallorca: Universitat de
les Illes Balears, 2003.
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GARCÍA GONZÁLEZ, Aurora e MORENO, Elsa: “La identidad de la emisora en el mercado: la programación como imagen de marca”. En MARTÍNEZ COSTA, M.ª Pilar e
MORENO, Elsa: Programación radiofónica. Barcelona: Ariel, 2003, pp. 141–160.
GONZÁLEZ ENCINAR, José Juan: Derecho de la comunicación. Barcelona: Ariel, 2002.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Pedro Pablo: La gestión de ventas en publicidad: la empresa
publicitaria y la actividad comercial ante un nuevo marco relacional. Madrid: Editorial
Complutense, 2002.
HERNÁNDEZ LES, Juan A.: Cinema e literatura: a metáfora visual. Porto: Campo das
Letras, 2003.
LEDO, Margarita: Del Cine–Ojo a Dogma 95: paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental. Barcelona: Paidós, 2004.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé; GAGO MARIÑO, Manuel e PEREIRA FARIÑA, Xosé:
“Modelos del ciberperiodismo en Galicia: de la definición a la consolidación de un nuevo
entorno”. En Zer, Revista de Estudios de Comunicación N.º 14. Bilbao: Universidad del País
Vasco, Servicio Editorial, maio de 2003, pp. 97–109.
LÓPEZ GARCÍA, Xosé; GAGO MARIÑO, Manuel e PEREIRA FARIÑA, José:
“Arquitectura y organización de la información”. En DÍAZ NOCI, Javier e SALAVERRÍA,
Ramón: Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003.
LÓPEZ GÓMEZ, Antía: La dimensión de lo axiológico en el discurso del spot publicitario.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2003.
MARTÍN ALGARRA, Manuel: “Claves para una ética integral de la comunicación”. En
AGEJAS, José Ángel e SERRANO, Francisco (eds.): Ética de la comunicación y de la información. Barcelona: Ariel, 2002, pp. 276–294.
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MARTÍN ALGARRA, Manuel: Teoría de la comunicación: una propuesta. Madrid: Tecnos,
2003.
MARTÍNEZ HERMIDA, Marcelo Antonio (dir.): Las comisiones fílmicas: un nuevo dispositivo para la promoción audiovisual. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones,
2003.
PENA, Alberto: “A guerra de propaganda de Salazar – Os correspondentes portugueses e a
Guerra Civil de Espanha (1936–1939)”. En Media & Jornalismo N.º 3 (Especial Jornalismo
em tempo de guerra). Centro de Investigação Media e Jornalismo: Lisboa, xaneiro de 2004.
RAMONET, Ignacio: La post-televisión: multimedia, Internet y la globalización económica.
Barcelona: Icaria, 2002.
RAMONET, Ignacio: Guerras del siglo XXI: nuevos miedos, nuevas amenazas. Barcelona:
Mondadori, 2002.
RÚAS ARAÚJO, José: El discurso político de Manuel Fraga. Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2003.
SAMPEDRO BLANCO, Víctor: “Telebasura: McTele y ETT”. En Zer, Revista de Estudios
de Comunicación N.º 13. Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, novembro
de 2002, pp. 29–44.
SAMPEDRO BLANCO, Víctor (ed.): La pantalla de las identidades. Medios de comunicación, políticas y mercados de identidad. Barcelona: Icaria, 2003.
SÁNCHEZ, José Francisco: “La narración periodística”. En CANTAVELLA BLASCO,
Juan e SERRANO OCEJA, José Francisco: Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel, 2004.
SOENGAS, Xosé: Informativos radiofónicos. Madrid: Cátedra, 2003.
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SOENGAS, Xosé: El tratamiento informativo del lenguaje audiovisual. Madrid: Laberinto
Comunicación, 2003.
2.2. Crónicas xornalísticas / Libros xornalísticos
BEOTAS LÓPEZ, Enrique: Galicia, sexta provincia: las entrevistas de Enrique Beotas en ‘El
Correo Gallego’. Madrid: Grupo Quator-Quindici, 2003.
BLANCO, Xabier R. e SALGADO, Jesús F.: Amancio Ortega: de cero a Zara. Madrid: La
Esfera de los Libros, 2004.
FALCÓN, Pilar: Fraga y Galicia. Barcelona: Ronsel, 2002.
IGLESIAS, Magis: La sucesión: la historia de cómo Aznar eligió a Mariano Rajoy. Madrid:
Temas de Hoy, 2003.
TORO, Suso de: Españoles todos. Barcelona: Ediciones Península, 2004.
2.2.1. Crónicas xornalísticas sobre o Prestige
ARIAS VEIRA, Pedro: Prestige: el barco de los locos. Madrid: Espasa–Calpe, 2003.
CATALÁN DEUS, Gustavo: Desprestige. Madrid: Esfera, 2003. [Inclúe prólogo de Manuel
Rivas].
DÍAZ, Caetano; POUSA, Luis e RODRÍGUEZ, Carlos Luis: Tierra de titanes. ‘Prestige’: la
verdad a flote. Barcelona: Belacqua, 2003.
GÓMEZ ARROJO, Luis e ORDAZ CASTRO, Pablo: La semana negra del Prestige.
Madrid: Aguilar, 2003. [Tamén aparece co título Crónica negra del Prestige].
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TORO, Suso de: Mai Més: diari urgent d’una catàstrofe. Barcelona: Ara Llibres, 2003.
TORO, Suso de: Nunca Máis. Madrid: Península, 2003.
2.3. Biografías / Estudos sobre figuras ou obras xornalísticas
HERNÁNDEZ LES, Juan Antonio: Confesiones de un crítico de cine: autobiografía de los
otros. Madrid: Ediciones JC, 2002.
2.4. Fotografía/Fotoxornalismo
LOBATO, Xurxo: Galicia camino celeste. Barcelona: Lunwerg Editores, 2003.
2.5. Outros libros de interese
LÓPEZ GARCÍA, Pedro Ignacio: Julio Camba. Madrid: Espasa–Calpe, 2003.
NORMAN STEIN: Reportbook ‘Prestige’. Barcelona: Norman Stein, 2003.
POSADAS, Carmen: La bella Otero. Barcelona: Círculo de Lectores, 2002.

3. TESES DE DOUTORAMENTO
3.1. Teses defendidas no período 2002–2003 na Sección Departamental de
Comunicación, Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación,
Universidade de Vigo
Título: Producción multimedia en Galicia. Situación, producción y diseño de un proyecto
Autora: Olga Fontán Maquieira
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Directora: Anna Amorós Pons
Data de lectura: 2002
Título: Violencia y publicidad. De la violencia como recurso a la publicidad como violencia
Autor: Antonio José Balandrón Pazos
Director: Manuel Fernández Areal
Data de lectura: 2003
Título: Galeguismo, comunicación política e opinión pública. A estratexia de comunicación do
galeguismo durante o franquismo e a súa eficacia na transición autonómica
Autor: José Ramón Rodríguez Polo
Director: Manuel Martín Algarra
Data de lectura: 2003
3.2. Teses defendidas no período 2002–2003 no Departamento de Ciencias da
Comunicación, Universidade de Santiago de Compostela
Título: A reportaxe de prensa en Galicia (1960–2000)
Autora: Sonia Fernández Parratt
Director: Xosé López García
Data de lectura: 2002
Título: A educação no limiar do século XXI: a escala global. Análise das problemáticas da
Galaxia Audiovisual e das Novas Tecnoloxias da Informação e Comunicação
Autor: Aníbal José Ribeiro de Oliveira
Director: Xosé Soengas Pérez
Data de lectura: 2002
Título: Acção psicológica a través dos Mass Media. (Des)montagem de um processo de comunicação encoberta dirigida especialmente a um receptor. Perspectivas semiótica, psicossociológica,
ético–deontológica e jurídica
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Autor: Jorge Paulo Monteiro de Marinho
Directores: Xosé Soengas Pérez e Salvato Trigo
Data de lectura: 2002
Título: A imprensa de empresa como um instrumento de comunicação empresarial favorável ao
desempenho das organizações
Autora: Odete Martins de Almeida
Director: Francisco Campos Freire
Data de lectura: 2003
Título: Os gabinetes de comunicación na Galicia do século XXI. A renovación tecnolóxica e as
novas estrateixas de futuro na súa relación cos medios impresos, electrónicos e audiovisuais
Autora: Berta García Orosa
Director: Xosé López García
Data de lectura: 2003
Título: A obra fotográfica dos Pacheco no período 1909–1936 a través de dúas publicacións
viguesas El Pueblo Gallego e Vida Gallega
Autor: Vítor Vaqueiro Foxo
Directora: Margaria Ledo Andión
Data de lectura: 2003
3.3. Outras teses de interese lidas no período 2002–2003
Título: Aspectos de comunicación asociados al rendimiento de los procesos de desarrollo de nuevos productos
Autora: Pilar Fernández Ferrín
Director: José Antonio Varela González
Data de lectura: 2002
Departamento: Organización de Empresas e Comercialización
Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Universidade: Santiago de Compostela
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Título: A obra periodística de Ánxel Fole
Autora: M. Xosé Pardo–Gil Magadán
Director: Claudio Rodríguez Fer
Data de lectura: 2002
Departamento: Filosofía e Antropoloxía Social
Centro: Facultade de Filosofía
Universidade: Santiago de Compostela
Título: De Edith Wharton a Martin Scorsese: la puesta en escena de la violencia y la represión
en The Age of Innocence
Autor: Ángel Otero Blanco
Director: Patricia Fra López
Data de lectura: 2002
Departamento: Filoloxía Inglesa
Centro: Facultade de Filoloxía
Universidade: Santiago de Compostela
Título: Los medios de comunicación palestinos: pasado, presente y futuro
Autor: Ghaleb Jaber Ibrahim
Director: José Augusto Ventín Pereira
Data de lectura: 2002
Departamento: Periodismo IV
Centro: Facultad de Ciencias de la Información
Universidade: Complutense de Madrid
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