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Introducción

Nos últimos anos os distintos países que
integran Europa asistiron a unha serie de
transformacións claves que afectaron direc-
tamente as súas políticas de comunicación.
Os cambios orixinados hasta a actualidade
contribuíron a potenciar sistemas audiovisuais
nos que prolifera o auxe de estructuras
rexionais e locais.

A reivindicación política duns medios de
comunicación propios en países cunha cul-
tura e unha lingua diferenciadas posibilitou
a creación e a consolidación de sistemas
televisivos considerados decisivos para a
recuperación e a normalización das naciona-
lidades, rexións e localidades que constitúen
a Unión Europea. Como consecuencia mais
directa xurdan os casos da Televisión de
Galicia en Galicia, a TV3 en Cataluña, Euskal
Telebista no País Vasco, S4C no País de
Gales, Omrop Fryslan en Holanda ou Teílifis
na Gaeilge en Irlanda.

De entre os diferentes procesos que se
sucederon e que de maneira decisiva
orixinaron unha nova articulación e
modificación do panorama audiovisual
europeo, os derivados da desregulación e en
consecuencia da privatización da televisión
son os que conseguiron quebrar máis signi-
ficativamente o sistema de monopolio
imperante hasta o momento. Así mesmo, e
a consecuencia da dixitalización, prodúcense
os fenómenos decisivos para a evolución dos
medios de comunicación: multiplícanse as
canles televisivas e se desencadea unha nova
manifestación do fenómeno: a converxencia
entre a televisión, a informática e as
telecomunicacións2. Existe ademáis outro
proceso que se  desenvolveu paralelo a auxe
dos mencionados espacios locais e rexionais
e qué foi adquirindo espacio en Europa a nivel
económico, político e cultural, o da
descentralización.

Unha rexión sen espacio audiovisual
propio, sen capacidade de producción
audiovisual e sen programas de cooperación
intersectorial, condénase a sí mesma á
progresiva pérdida de potencial no conxunto
do seu desenrolo3. Desta aseveración, en
parte, dedúcese, que un dos factores que en
maior medida impulsou a descentralización
televisiva foron os acontecementos políticos.
Que esta última desenvolveuse paralelamen-
te á descentralización político-administrativa
dos Estados é unha evidencia tal, como que
a labor de determinados grupos políticos foi
a que impulsou de maneira decisiva o de-
senrolo das televisións nas rexións, ampara-
da e creada na maioría dos casos pola ini-
ciativa pública.

O obxecto da presente comunicación
consiste en analizar o novo panorama
audiovisual que se presenta en Galicia nos
últimos años coa aparición da Televisión de
Galicia. En primer lugar se presenta unha
contextualización dos condicionantes
televisivos, políticos e económicos que van
a determinar a aparición desta televisión
pública. A continuación, analízanse as señas
de identidade que caracterizan a TVG e que
a identifican como canle rexional. Finalmen-
te, o texto expón de que maneira todas estas
variables están incidindo nas políticas de
desenvolvemento do audiovisual rexional en
Galicia.

Contextualización da aparición da
Televisión de Galicia

O sistema televisivo español, marcado
desde un primer momento polo seu carácter
centralizado e público, remontase á aparición
da TVE en 1956. Televisión Española é unha
empresa pública integrada ó Grupo RTVE,
composta á súa vez por Radio Nacional de
España, TVE Temática y TVE Internacional.
TVE presenta dúas canles hertzianas de
ámbito estatal, TVE-1 ( La Primera ) e TVE-
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2 ( La 2 ). Esta última creada en 1966, conta
con 17 delegacións territoriais, unha en cada
Comunidade Autónoma, desde as que se
emite programación rexional.

Como consecuencia directa do proceso de
desregulación en Europa, a aprobación da Ley
de la Televisión Privada de 1988 posibilitou
a aparición de tres canles privados que
comezaron a emitir entre finais de 1989 e
principios de 1990. Antena 3 TV, Telecinco
e Canal Plus, o único canal de pago.

A dixitalización e a globalización
configúranse como procesos claves que
repercutiron no sistema audiovisual do es-
tado español. TVE, as tres canles privadas
e todas as televisións autonómicas presentan
na actualidade emisións vía satélite. Ademáis,
recentemente Distribución de Televisión
Digital-Vía Digital e a plataforma de
televisión dixital, Canal Satélite Digital que
operaban de maneira independente
fusionáronse dando lugar a Digital Plus que
opera desde xullo de 2003.

O auténtico proceso que exerceu unha
forza descentralizadora definitiva en España
iniciouse en 1982, a consecuencia da
aprobación da Ley de los Terceros Canales,
coa posta en marcha da primeira televisión
autonómica, a Euskal Televista. A
coexistencia no estado español de diferentes
linguas autóctonas: o español ou castelán,
lingua oficial do Estado; o catalán, lengua
propia de Cataluña, as Illas Baleares e gran
parte do País Valenciano e dunha pequena
parte de Aragón; o euskera, lingua propia de
Euskadi e parte de Navarra; e o galego, lingua
propia de Galicia, quedou reflectido coa
chegada da democracia na Constitución de
1978, na que se “reconoce y garantiza el
derecho de autonomía de las nacionalidades
y regiones que integran España” e se
establece un marco para a descentralización
político-administrativa, no que nun primeiro
momento se diferenciaron as autonomías de
“primeira velocidade”  (Andalucía, Cataluña,
Galicia e País Vasco ) e as de “segunda
velocidade ” (as trece restantes). Todas as
comunidades autónomas (17: Andalucía,
Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas

Baleares, La Rioja, Madrid, País Vasco,
Principado de Asturias, Región de Murcia)
organízanse institucionalmente da mesma
maneira: un parlamento rexional e un exe-
cutivo encabezado por un presidente,
nombrado pola cámara. En canto as
competencias en materia televisiva, estas
concrétanse na posibilidade de crear e
xestionar as súas propias radios e
televisións.

A aparición das televisións autonómicas
en España producíronse en duas fases. Na
primeira, créanse as corporación de tres
nacionalidades históricas, que detentan o
obxectivo común e prioritario de contribuir
á normalización da lingua e a cultura propias,
Euskal Itarri Telebistal no País Vasco en
1982, Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió en Cataluña en 1983 e Compañía
de Radio e Televisión de Galicia en 1985.
O feito de que Galicia se vira afectada por
unha capacidade financieira máis restrinxida
repercutiu indudablemente no desenrolo da
televisión4.

A segunda fase desenvólvese entre 1986
y 1989. No País Vasco e Cataluña poñen en
marcha as segundas canles de televisión,
ETB2 (emite maioritariamente en castelán)
en 1986 e Canal 33 (íntegramente en catalán
baixo un perfil especializado, deportes,
música, cultura). En 1989 se crean as
televisións autonómicas de Andalucía, Madrid
e Comunidad Valenciana. En 1989 inicia as
súas emisións a Radio Televisión Pública de
Andalucía, en 1998 pon en marcha unha
segunda canle terrestre, o Canal 2 Andalucía.
En 1989 inicia as súas emisións a Radio
Televisión de Madrid. Tamén neste ano inicia
as súas emisións o Canal 9, primer canal da
Radiotelevisió Valenciana. En 1997, comezou
a emitir a segunda canle autonómica
valenciana, Notícies 9. En 1998 concédese
a licencia para a televisión autonómica da
Comunidade Autónoma de Canarias, e no
2001 comeza a emitir a Televisión
Autonómica de Castilla-La Mancha.

“O escenario televisivo español
completase coa posta en marcha e
consolidación, nos anos máis recentes das
televisiones locais5, xurdidas no marco dun
proceso histórico de recuperación das liber-
dades democráticas”6.
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A Televisión de Galicia e o seu perfil de
televisión rexional

Definido o contexto no que xurde a
Televisión de Galicia no marco do sistema
televisivo do Estado español, a continuación
preséntase unha breve exposición sobre as
principais características que identifican á TVG
como televisión rexional. Previamente e aten-
dendo á diversidade de modelos de televisión
rexional que se distinguen actualmente en
Europa, obsérvase como a TVG atópase
ubicada baixo a denominada Televisión
independiente de cobertura específicamente
rexional7, en canto que reúne unha serie de
características específicas a este modelo:
presenta unha capacidade autónoma de
producir e emitir para a súa rexión unha
programación completa e xeneralista. Dentro
desta clasificación tamén aparecen incluidas
o resto das televisións autonómicas do Estado
español, así como a S4C do País de Gales
ou a Omrop Fryslân en Holanda.

As distintas emisión televisivas da TVG
vía satélite recibidas en Europa e en Amé-
rica, así como as do resto das televisións
autonómicas, inclúen a sua vez a todas éstas
dentro do modelo de televisión rexional
independente de cobertura suprarexional,
nacional ou internacional. Unha
programación específica de proximidade
(consecuencia do proceso de descentra-
lización) atende a unha cobertura internaci-
onal a través das recentes tecnoloxías do
satélite e do cabo (consecuencia da
globalización e a dixitalización).

O Parlamento de Galicia, amparándose na
condición de nacionalidade histórica para
Galicia, en base ó lexislado na Ley del Tercer
Canal  de 1983, accede á creación da Compañía
de Radio e Televisión de Galicia. A xestión
pública da televisión va a determinar absolu-
tamente os seus obxectivos e as súas priori-
dades. Contribuir á normalización do idioma
a través da potenciación da idiosincrasia que
caracteriza ao pobo galego se convertirá no eixo
principal que articule os contidos de
programación da canle pública. Ó mesmo tempo
a TVG deberase converter no motor
dinamizador da industria audiovisual na rexión,
con capacidade para crear novos postos de
traballo e aumentar o volumen de negocio.

Acorde a estes principios, a Televisión

de Galicia exerceu desde os seus comezos
unha labor de importancia capital para o
afianzamiento dunha cultura, unha lingua, uns
valores e a plasmación decisiva da
construcción identitaria como nacionalidade.

A identidade como núcleo organizador da
Industria da Cultura en  Europa e como activo
na definición de áreas xeo-lingüísticas na
Mundialización - e no Mercado Global-
ademáis da Televisión Pública como factor
identitario - sobre todo nos países pequenos,
nas situacións periféricas ou nas sociedades
en proceso de normalización - son os dous
conceptos xerais que enmarcan o
achegamento realizado ao audiovisual en
Galicia8.

A Televisión de Galicia afronta, entre
outras, unha doble función principal: ofertar
unha programación, e facer frente á
financiación desta. Para isto a televisión conta
cunha serie de recursos (financiación pública)
que non son ni moito menos suficientes. Como
televisión de servicio público necesita e se
presupón pertinente que estableza múltiples
relacións co resto das institucións e entidades
públicas na comunidade (administraciones
públicas, universidades, teatros, organismos
deportivos, xornais )  coas que poder establecer
acordos de coproducción y colaboración que
redunden no beneficio e a dinamización
económica e socio-cultural de Galicia.

Mais toda esta serie de colaboracións e
acordos para paliar os recursos económicos
que se precisan para facer frente ós gastos
que xenera a canle non resultaron suficien-
tes. En consecuencia, a TVG viuse na senda
de perseguir outros medios de financiación:
os ingresos publicitarios. A utilización destes
recursos derivaron progresivamente nunha
constante loita pola maximización de
audiencias, o que provocou o desvío da
televisión de maneira continuada dos seus
criterios de servicio público. Isto viuse
traducido nunhas grellas que utilizan o
entretemento como fórmula principal dos sus
contidos de programación.

O reiterado incumplimiento do medio dos
principios básicos que debía atender como
servicio público así como unha forte presión
política e social, pero en definitiva, a
transposición da Directiva de 1989, na Lei
25/1995 de 12 de xullo de Televisión sen
Fronteiras que otorga as Comunidades
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Autónomas as funcións de control, inspección
e imposición de sancións respecto os con-
tidos de programación das terceiras canles
propias, así como a emisión en xullo de 2000
do Dictamen sobre o cumplimento dos ar-
tigos 4 e 5 relativos a radiodifusión televisiva
dunha producción maioritaria de obras
europeas e de produccións independentes
durante o periodo 1997-1998 provocou nos
últimos años unha modificación da política
de actuación da TVG nun intento de

involucrarse de maneira máis notoria no
desenrolo dun modelo televisivo cunha ini-
ciativa máis destacada que se inclina cara a
potenciación da producción audiovisual
autóctona9.

A continuación podemos observar unha
relación da producción de stock producida
polo sector da producción independente
galega na que se implicou directamente a
Televisión de Galicia para ser programada
nas súas grellas durante o ano 200110.
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A Televisión de Galicia e o impulso do
audiovisual rexional

Para 1997 foi aprobado un Plan de
Actuación11 cunhas prioridades que atendían
á producción propia, o apoio ó sector
audiovisual galego a través da ficción rea-
lizada e producida en Galicia. Con un Plan
de Ficción Feita en Galicia iniciado por la
CRTVG en 1996, con inversións superiores
ós mil millóns das antiguas pesetas, a TVG
participa en numerosos proxectos,
longametraxes, sereies de ficción e documen-
tais que aparecerán reflectidos máis adiante
nas grellas da TVG.

Paralelamente á política iniciada pola
Televisión de Galicia nos últimos anos, que
incide especialmente na potenciación da
producción do sector audiovisual en Galicia
e que repercute de maneira directa na sua
programación de cotidos de proximidade, o
que consolida a sua posición como motor
clave e decisivo do sector da producción
independente; as súas redes de distribución,
ligadas ás constantes transformacións
tecnolóxicas, presentan cada vez novos retos
que alcanzan tanto ó consumo da televisión
como ó alcance das súas emisións.

Por suposto sempre e cando non xurda
un obstáculo maior: “a ausencia de políticas
democráticas de comunicación capaces de
comprender a importancia de ámbitos
rexionais e locais na Europa do futuro”12.
Niñas rexións que logren superar estas
dificultades políticas e consigan un grado de

autonomía considerable para xestionar os seus
propios medios televisivos, ademáis de apro-
veitar as novas posibilidades que implica a
implantación das novas tecnoloxías, poderán
asistir a unha auténtica revolución económi-
ca, social e cultural. A diversidade de canles
e a especialización de públicos, implicará
ademáis a oportunidade de (re)construir as
súas tradicións culturais e a súa identidade,
a posibilidad de dinamizar as industrias
audiovisuais rexionais a través da súa
implicación directa nos procesos de
producción continuada, decisivos para cubrir
os novos contidos e programas que
proliferarán coa ampliación da oferta.

O feito que supuxo a aprobación dun texto
como a Lei 6/1999 do Audiovisual de Galicia
leva a pensar que os políticos concienciáronse
da importancia trascendental que supón a
industria audiovisual en e para Galicia.

Galicia presenta nos comezos do novo
milenio todas as posibilidades de artellar a
través do sector do audiovisual, as
telecomunicacións e as novas tecnoloxías, os
principais polos que deberán impulsar e
consolidar o seu desenrolo económico e
socio-cultural como nacionalidade Europea.
Sen dúbida, todas istas potencialidades no
poderán ser materializadas se non existe e
se da unha implicación absoluta desde a
Administración, fundamentalmente
encaminada a coordinar os tres pilares bá-
sicos nos que se haberá de asentar cálquela
sector económico: a formación, a
investigación e o sector industrial.
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