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Multimedia Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak

Sarrera

Ziztu bizian. Abiada ezin azkarragoan datoz aldaketak komunikazioaren mundura. Duela
hamar urte pentsaezinak ziruditen egoerak begi‐bistan ditugu egun. Ez ate joka; begi‐bistan.
Smartphone baten jabea komunikabide oso baten jabe da orain. Ongi erabiltzen jakinez gero
potentzialtasun handia izan lezakeen erreminta komunikatibo bat du bere eskuetan. Bai,
bere esku ditu, adibidez, telebista‐kamera bat edo irrati‐estudio bat ere. Ez da metafora
hutsa, ageriko errealitatea baizik.
Ekosistema mediatiko osoa aldatzen ari da, maila, eremu eta testuinguru guztietan:
nazioartean, politikan, administrazioan, herrigintzan, gizarte‐harremanetan, baita maitasun‐
kontuetan ere. Iraultza digitalak euskarri, formatu, komunikabide eta kontatzeko era berriak
ekarri ditu: multimedia‐komunikazioa ikaragarri indartzen eta zabaltzen ari da.
Horrekin guztiarekin batera, jakina, gizarte‐komunikazioa ulertzeko eta egiteko era ere
aldatu da. Idatzizko prentsaren gainbehera etengabeak kazetaritza elektronikoaren
gorabidea hauspotu du, ikaragarri. XIX. eta XX. mendeetan kazetaritza egiteko baliatu zuten
eredua desagertzen ari da; urtzen ari da. Benoît Raphaël La social NewsRoom blog
ezagunaren editoreak garbi azaldu du: “Informazioaren DNA aldatu egin da. Orain,
kazetariaren DNA aldatu behar da”. Argitzeke dago, oraindik, sortzen ari den ereduaren
profila eta silueta nolakoa izango den, noraino iritsiko den, eta zertan hobetuko edo
okertuko duen aurreko eredua.
Galdera‐ikur ugari dago, baina aditu guztiak bat datoz esatean iraultza digital honek ez duela
atzera bueltarik. Multimedia‐komunikazioa etorkizuna dela aipatzea begi‐bistako pellokeria
bat esatea baino ez da. Dagoeneko, multimedia‐komunikazioa oraina izateaz gainera,
iraganaren zati bat ere bada. Horretaz ez dago inolako zalantzarik. Beraz, gaur egungo
profesionalek garbi izan behar dute: epe laburrean komunikazioaren munduan zerbait egin
edo norbait izan nahi badute, ezinbestean, multimedia‐komunikazioa zer den ongi jakin eta
erabili behar dute, modu arduratsu, etiko eta sozial batean.
Medioetako lan‐dinamika aztergai duten ikerlanek agerian utzi dute konbergentziaranzko
joera nabarmena dela, neurri handi batean cross‐media kontsumo joera berriek bultzatuta.
Aldi berean, ikerketa horiek nabarmendu dute profesionalen jarrerarekin eta
prestakuntzarekin loturik daudela estrategia hori aurrera eramateko zailtasun nagusiak.
Medioetako profesionalek, ohiko hedabideen kodeez eta lengoaiez ezagutza sakona izanda
ere, zailtasun handiak dituzte sareak edukiak planifikatzeko, ekoizteko eta hedatzeko
eskaintzen dituen berezko baliabide teknologiko eta komunikatiboak baliatzeko orduan.
Euskaraz diharduten medioetan ere, erronka nagusia horixe bera da: bai plataforma anitzeko
audientzien erronkari aurre egiteko, eta bai eduki‐eskaintza hobetzen jarraitzeko ere.
Horretarako, komunikabide guztien prozedurak, edizio‐kodeak eta lengoaiak kontuan
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hartzen dituzten lan‐taldeak osatu behar dira. Lan‐talde horien dinamizazioan giltzarriak
izango dira medioen zeharkako ikuspegian prestakuntza sendoa duten profesionalak, baita
sareko produktuen diseinuan, ekoizpenean eta hedapenean adituak direnak ere.
Prestakuntza horretan ekarpen bat egitea da testu‐liburu honen xede nagusia. Hiru multzo
nagusi bereizi ditugu: lehenengoan, sarean ohikoa den kontsumoa aztertzetik hasiko gara,
kontsumo hori baita komunikazio‐estrategien ardatz nagusietako bat. Multzo horretan
aztertuko ditugu, halaber, profesionalek medioetako —eta, bereziki, sareko— kontsumoa
ezagutzeko eskura dituzten audientzia‐azterketak. Bigarren multzo nagusian, edukien
planifikazioaz, ekoizpenaz eta hedapenaz arituko gara, eta bereziki sareak eskaintzen dituen
lan‐tresna teknologiko eta komunikatibo berriak landuko ditugu. Arreta handia jarriko dugu
berrikuntza horiek planteatzen dituzten berezko erronka komunikatiboetan ere. Azken
multzoan, Interneteko edukiak —bereziki ikus‐entzunezko edukiak— hedatzeko orduan
gogoan hartzen diren irizpide linguistikoak eta kode deontologikoak aztertuko ditugu. Azken
hauetako zenbait baliagarriak dira edozein mediotarako; beste batzuk, berriz, sareak
planteatzen dituen berezitasunei begira aztertu behar dira.

Gorago esan bezala, sareko kontsumo berriez dihardu testu‐liburu honen lehen multzo
nagusiak. Atal horretan, Carmen Peñafiel irakaslea telebistaren paradigma‐aldaketaz
arituko da, baita telebistaren munduan garatzen ari diren kontsumo‐ohitura berriez ere. Aro
analogikoko telebista lineal eta oligopolistikoaren ereduak ez duela etorkizunik ondorioztatu
du Peñafielek; errealitate multimediatiko honetan Social TVrantz goazela. Telebista sozial,
hibrido edo konektatua deritzonaren komunikazio‐estrategiak bi ardatz nagusi ditu: parte‐
hartzea eta elkarreragina, hain zuzen ere. Ikusle aktiboaren garaia da; eskatu ahalako
edukien garaia, eta telebista adimendunarena.
Interneten zein hedabide tradizionalen kontsumo horiek aztergai ditu audientzia‐
ikerkuntzak. Ikerkuntza mota horretan aplikatzen diren hurbilpen metodologiko nagusiak
eta teknika berritzaileenak aztertuko dituzte Rebeka Garaik eta Edorta Aranak beren atalean.
Horrezaz gain, audientzien sektorean aritzen diren enpresa garrantzitsuenek abian jarri
dituzten metodologia aitzindarien berri ere emango digute.
Kontsumo‐ohitura berri horiei erantzuteko, lehen ere esan dugun bezala, konbergentzia
mediatikorantz jo behar dute ezinbestean komunikazio‐enpresek: edukiak planifikatzeko,
lantzeko eta hedatzeko modu berriak aztertu behar dituzte. Zenbait esperientzia jarri dira
abian inguruan ditugun medioetan. Lan honetan, Larrondok EITBren eta Goienaren kasuak
aztertuko ditu, komunikazio‐enpresen konbergentzia maila aztertzeko proposatzen dituen
baliabideak eta adierazleak baliaturik.
Hedabideetan zeharreko estrategia horren aitzindaria da Web 2.0 kazetaritza. Gorka Palazio
irakasleak komunikabideetako profesionalarentzat oso baliagarriak izan daitezkeen web‐aplikazio eta
zerbitzu batzuk aurkeztuko ditu bere atalean. Hiru esparrutarako ageri diren erreferentziak landuko
ditu batez ere: mugikorretarako, Web 2.0rako eta web‐zerbitzuetarako erreferentziak, alegia.
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Baliabide teknologikoak ez ezik, baliabide narratibo berriak ere jarri ditu sareak gure esku.
Sarean garatu diren genero berrien gaian sartuko gaituzte Larrondo, Meso eta Pérez
irakasleek, kazetaritzan garatu diren zibergenero berriez diharduten atalean.
Ziberkomunikabideen narrazio‐ezaugarri bereizgarriek —hots, hipertestualitateak,
multimediatasunak eta interaktibotasunak— erabateko iraultza ekarri dute kazetaritzak
ohikotzat izan dituen informazio eta interpretazio modalitateetan eta, ondorioz,
kazetaritzaren genero‐tipologian. Kazetaritzaren generoek egun bizi duten metamorfosi hori
ulertzeko gako nagusiak azalduko dizkigute liburuaren atal horretan.
Sarean komunikazio‐generoek bizi izan duten eraldatzearen adibideetan aipagarriena
infografiarena da. Peñaren eta Garcíaren liburuko atalean agertu bezala, infografiak indar
berritua hartu du sarean kazetaritzako ikus‐entzunezko generoen artean. Indar berritu hori
sarearen bereizgarriak —bereziki, elkarreraginezkotasunari eta hipertestualtasunari
lotutakoak— bereganatu izanari zor dio infografiak. Peñak eta Garcíak ezaugarri horiekin
loturiko hainbat adibide aztertu dituzte. Haien bidez ulertaraziko dizkigute informazio‐
genero horrek sarean egin duen ibilbide oparoaren gakoak.
Baliabide diskurtsibo berriak ere jarri ditu sareak komunikabideetako profesionalaren esku.
Teknologia digitalak hartzaileak informatzeko, entretenitzeko edo hunkitzeko tresna
erretoriko berriak eskaintzen dizkio testu‐egileari eta, aldi berean, estrategia diskurtsiboan
hartu beharreko erabaki berrietara ere eramaten du ezinbestez: testu mailako zein testutik
harago doazen erabakiak hartzera, hain zuzen. Elorduik berezko erabaki diskurtsibo horietan
—batez ere, hipertestualitateak eta multimodalitateak ekarritako erabakietan— sakonduko
du bere atalean. Horretarako, sareko multimedia berezia genero berrian jarriko du arreta,
genero horrek sakonki ustiatu baititu sareko aukera diskurtsibo berriak.
Internet bidez zabaldu diren formatu berrietan, fenomeno komunikatibo bat da lipduba.
Youtube, Vimeo eta halako plataformen bidez zabaltzen den bideo musikal mota bat da;
kultura biralaren adibide aipagarrietako bat. Zer da lipduba?, nondik dator?, zertarako balio
du?, nola egiten da? Nork egiten dute? Galdera horiek erantzungo ditu Ramírez de la Piscina
irakasleak bere atalean: lipduben jatorria azaltzeaz eta lipduba zer den definitzeaz gainera,
lipbuben lau eredu gogoangarriren azterketa zehatza ere egingo du.
Ikus‐entzunezko edukiak hedatzeko orduan gogoan izan behar diren irizpide linguistikoez
dihardu Asier Larrinagak bere atalean. Telerrealitatean arretan jarrita, azalduko digu Euskal
Telebistan zer hizkuntza‐tratamendu erabiltzen den euskaraz ekoizten diren saioetarako
nahiz kanpotik ekartzen direnetarako.
Amaitzeko, sareko espazio publikoan zabaltzen diren produktuetan gogoan izateko
konbentzio eta gidalerro deontologikoez diharduen atalak itxiko du testu‐liburu hau.
Santiago Urrutia irakaslearen atala, beraz, hedabideetako kode etikoek eta estilo‐liburuek
izan ohi duten hutsune bat betetzera dator. Izan ere, oso gutxitan azaltzen da, lan honetan
bezala, nola jokatu behar den sexuarekin eta biolentziarekin lotutako irudiekin espazio
publikora zuzentzen diren produktuetan.
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Beraz, har itzazu, irakurle, ekarpenok zure prestakuntza profesionala hobetzeko tresna gisa.
Helburu horrek gidatu gaitu. Horrexek ekarri gaitu hona eta horrexek eraman nahi zaitu zu
zeu ere etorkizuneko multimedia‐komunikatzaile arduratsu izatera.

Editore‐taldea
Agurtzane Elordui, Txema Ramírez de la Piscina eta Edorta Arana

Leioan, 2013ko uztailean
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1. ATALA

Telebistaren DNA berria: parte‐hartzea eta elkarreragina, telebista
hibridoaren ardatz nagusiak

Carmen Peñafiel Saiz

UPV/EHU, Kazetaritza Saila
carmen.penafiel@ehu.es

0. Sarrera
Lan honetan, telebistaren paradigmaren aldaketaz arituko gara, eta HbbTV (Hybrid
broadcast broadband TV) estandarraren bidez Interneteko mundua telebistan nola sartu den
ere ikusiko dugu. Aukerak eta arriskuak, negoziorako eredu berriak, plataforma aniztunetako
kontsumo motak eta bat‐egiteak ikusiko ditugu. Agertoki honetan, ohitura berriak daude;
interakzioa, parte‐hartzea, sozializazioa eta pertsonalizazioa dira nagusi telebista hibridoaren
edo konektatuaren munduan. Smart TV edo telebista adimendunei esker, hainbat aplikazio
izango ditugu gure esku, eta erabiltzaileek/ikusleek telebista kontsumitzeko jarrera aldatuko
dute; faktore horiek guztiak daude agertoki horren oinarrian. Egoera hori kontuan izanda,
telebistagileek aurrea hartu dute, eta negozio‐eredu berri bat ekarri dute: haiek ekoizten
dituzte beren programak, eta beren plataformak dituzte edukiak banatzeko. Amaitzeko, bat‐
egite multimediatikoaren aukera berriak, edukiak hainbat pantailatan ikusteko aukera eta
koprodukzio merkatuan sareko bideoek izandako gorakada ere aztertuko dugu.

1. Digitalizazioak aldaketa garrantzitsuak pilotatzen ditu telebistan
Lurreko Telebista Digitalari esker, sareen sarera sartu ahal izan gara, eta sareko edukiak
telebistan kontsumi ditzakegu orain. Telebista‐eredu berria ohiko ereduarekin alderatuz
gero, seinale digitalaren tratamenduan aldeak daudela ohartuko gara, bandaren zabalera
baliatzen baitu transmisiorako. Gaitasun eta kalitate handiago horri esker, telebistako
zerbitzu berriak eta hobeak ditugu.
Digitalizazioaren beste aldaketa handietako bat elkarreragina da: telebista entretenimendu‐
esperientzia eta harreman‐iturri bihurtu nahi da elkarreraginaren bidez. Hori bai,
teknologikoki heldua izan arren, gutxi esperimentatua da oraindik. Ez du garapen handirik
lortu. Gaur egun, oraindik ere, lehiaketak eta ikus‐entzuleek parte hartzeko telebista‐
programak izan ohi dira eduki elkarreragileak. Interaktibitate horretan, egiteko asko dago
oraindik ere, aurrerapenik gehienak teknologian izan baitira: ekipoak eta sistemak hobetu
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dira, eta LTD ezarri da, esaterako. Beste mota bateko telebista egiteko ardatzak dira
aurrerapen horiek.
Hala, bada, telebistak bere historiako aldaketarik handienetako bat bizi du, eta ez gara
alderdi teknologikoez soilik ari; kontsumoaz ere ari gara. Izan ere, telebistako kontsumoak
osasun ona du Espainiako estatuan, teknologia berriak eta telebista ikusteko modu berriak
iritsi ondoren erabateko hondamendia jasango zuela iragartzen zen arren. Bigarren mota
bateko pantailak agertu dira —tabletak, esaterako—, eta pantaila horiek Internet bidezko
bideoak zabaldu dituzte jendartean. Baina ez dirudi telebistari inolako minik egin diotenik;
are gehiago, telebistaren kontsumoa gora egiten ari da.
IMS Researchen txosten baten arabera, 2012an, edukiak hainbat pantailatan kontsumitzea

“une bateko moda izatetik errealitate izatera” igaroko zen. Trantsizio hori sustatuko zuten
zenbait faktore ere aipatzen zituen txostenak. Adibidez, etxeetan, banda zabal finkorako
konektibitate handiagoa egongo zen; etxeetan, haririk gabeko eta konektatutako
networkingak gora egingo zuen; IPetarako egokitutako tresnak ugaritu egingo ziren eta,
edukiak banatzeko kontratu berriei esker, zenbait pantailatan banatu ahal izango ziren
(LíderDigital.com,
2012/02/06:
http://www.liderdigital.com/noticias/detalle_noticia.php?id_noticia=95686).
Teknologia
berriekin eta euskarri berriekin batera ikus‐entzunezko produktuaren atzeraelikadura
gertatu dela ikusten da, beraz.
Horrenbestez, 2012an, Lurreko Telebista Digitala ikusten zen gehien. LTD bidezko
kontsumoak urtearen hasierako emaitzak errepikatu zituen (% 79,6); kable bidezkoa
hamarren bat jaitsi zen (% 14,7), eta satelite bidezkoa hamarren bat igo (% 5,7). Katalunia
zen LTD bidez gehien kontsumitzen zuen lurraldea; Euskal Herria eta Asturias, berriz, kable
bidez gehien kontsumitzen zutenak, eta Aragoi, azkenik, satelite bidez gehien kontsumitzen
zuena.
2012ko urtarrilean izan zen telebistaren historiako kontsumorik handiena, pertsona bakoitza
batez beste 264 minutu (4 ordu eta 24 minutu) egon baitzen telebista aurrean, eta 2011ko
azaroan lortutako 262 minutuko errekorra gainditu zen, beraz. Erkidegokako rankingean,
Andaluzia da buru (280 minutu); atzetik datoz Aragoi (275 minutu), Valentzia (274), Katalunia
(272), Gaztela‐Mantxa (268) eta Gaztela eta León (267); eta Kanariar Uharteak dira, aldiz,
kontsumorik txikienekoak (239 minutu), eta ondoren datoz Galizia (240), Asturias (243),
Madril (249), Balear Uharteak (250), Euskal Herria (259) eta Murtzia (262).
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TB kontsumoa 2012ko urtarrilean
TVE 1

% 14,2

Telecinco

% 13,8

Antena 3

% 12,4

FORTA

% 9,9

(Doako telebista autonomikoak)

Ordainpeko kanal tematikoak
(Canal +1, Paramount Comedy, Fox eta Canal Hollywood)

% 7,3

Cuatro

%6

La Sexta

% 4,9

TVE 2

% 2,8

Neox

% 2,7

FDF‐T5

% 2,6

Clan

% 2,5

Disney Chanel

% 1,6

La Sexta 3

% 1,5

Nitro

% 1,5

Intereconomía

% 1,5

La Siete

% 1,4

Boing

% 1,3

Nova

% 1,3

Divinity

% 1,2

24H

% 0,9

Discovery Max

% 0,9

Marca TV

% 0,9

Autonomiko pribatuak

(Kataluniako 8 TV ,

Galiziako V Televisión , Nueve TV eta Valentziako Estil9)

% 0,9

13 TV

% 0,8

Energy

% 0,7

Teledeporte

% 0,6

MTV

% 0,6

La Sexta 2

% 0,5

Iturria: autoreak egina, Kantar Mediako datuak baliatuz Barlovento Comunicaciónek prestatutako datuetatik
abiatuta (2012).
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Espainian eta beste herrialde batzuetan telebistako audientzia neurtzeaz arduratzen den
multinazionalaren arabera, esan daiteke sektorerik gazteenek joan‐etorriko bidaia egin
dutela ikus‐entzunezko edukietara. Internetetik igaro ondoren, gazte asko ohiko pantailara
itzuli dira, baina kontsumorako jarraibide berriak ekarri dituzte: linean eta linearik gabe
ikustea konbinatu dituzte, eta, askotan, telebista ikusten ari diren bitartean, Interneten
nabigatzen aritzen dira. Bi funtzioak aldi berean egiteko aukera horren ondorioz, bitarteko
digital berriek ez dute telebista ikusteko denborarik kentzen. Ekipamendu digitalak hedatzen
ari dira, eta horrek ere gailu berrien bitartez kontsumitzeko edukien gosea areagotu egiten
du. Gainera, edukiak sozializatu egin daitezke, gizarte‐sareetan iruzkinak edo iradokizunak
eginez, jolastuz edo bozkatuz; ondorioz, hori guztia estimulu bat da audientziarentzako
(Peñafiel eta Moral: 2011, 54).
AIMCk (Komunikabideak ikertzeko elkartea) azterketa bat egin zuen Espainiako internauten
ohiturak eta zaletasunak ezagutzeko: Internet, en medio de los medios. Haren arabera,
erdiek baino gehiagok (% 53,6) ikusi dute telebista sarean, zuzenean zein catch up TV edo
nahierako TB bidez. Gehien eskatzen direnak atzerriko telesailak dira (% 53,2), eta oso gertu
daude Espainiako telesailak (% 46,9), filmak (% 39,4) eta kirol‐gertaera batzuk (% 35,1)
(Peñafiel eta Moral: 2011, 57).

2.
Datozen urteetan, Internetera Konektatutako Telebista izango da telebistaren
merkatuko buru
Lurreko Telebista Digitalak ezinbesteko zeregina izango du eskaintza guztiak Telebista
Hibrido gisa garatzeko. Zenbait urtez, ohiko telebista‐emanaldiak, LTD bidezkoak eta
Internetera konektatutako telebista konbinatuko dira, telebista‐eredu guztietan. Europako
telebista‐kate garrantzitsu guztiek dituzte estrategia berriak Telebista Hibridoaren teknologia
paneuropar hori sustatzeko: Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV), Europar Batasunaren
Irrati‐hedapenaren (EBU) barruan definitua. Europako estandar horrek irrati eta banda
zabaleko zerbitzuak konbinatzen ditu. 2011ko irailean egin zuen bere Espainiako estatuak,
irratien, ekipogileen, merkatarien eta herri‐administrazioen arteko akordio baten ondoren.
Frantzian eta Alemanian, ordea, oso aurreratuta dago. Eduki‐ekoizle askok eta kate askok
HbbTV nahi dute, telebista indartzeko eta negozioetarako eredu berriak bilatzeko.
Europako Batzordeko lehendakariordea eta Telekomunikazioetako arduraduna da Neelie
Kroes, eta Europan ikus‐entzunezkoen arloan egin beharreko “hurrengo urratsa” Internetera
Konektatutako Telebista izan behar duela ziurtatu du. Bruselaren arabera, Europan
saldutako telebisten % 90ek Interneterako konexioa izango du (LíderDigital.com,
2012/01/26).

Internetera konektatutako telebistetan, eskatu ahalako edukien merkatua hasi besterik ez da
egin, baina, datozen hiru urteetan, nabarmen haziko dira zerbitzu horiek; Idate aholkularitza‐
enpresaren aurreikuspenen arabera, Europan, % 24 haziko da, eta Ameriketako Estatu
Batuetan, aldiz, % 40 (LíderDigital.com, 2012/01/26).
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Telebista Hibridoak alde batera utziko du ohiko eredua; kateek programatutako edukiekiko
telebistaren eredua, alegia. Eredu pertsonalizatuagoa eskainiko du; ikusleak une bakoitzean
aukeratu ahal izango du; eta sozializatuagoa izango da, hau da, munduari lotuta egongo da
Internet bidez eta erabiltzaileen komunitateen, foroen, txaten eta gizarte‐sareen bidez.
Twitter, Facebook, LinkedIn eta beste gizarte‐sare batzuen bidez programak komentatzeko
fenomeno masiboak teknologia hibridoa baliatuko du, baita bideoak YouTuben edo
argazkiak Flickren jartzeko ere. Elementu horiek guztiek elikatzen dute kontsumitzen dugun
telebista, eta horri guztiari gehitzen badizkiogu Android duten sistemen erraztasuna edo
beste ekimen batzuk (Google TV edo Apple TV, erabiltzen oso errazak direnak), telebistaren
eta Interneten arteko bat‐egitea nola gauzatzen ari den ikusiko dugu, aurretik eskuko
telefonoek eta Internetek bat egin zutela ikusi genuen bezala. Hala, bada, Social TV delakora
goaz, hau da, telebista ikusiko dugu, eta konektatuta egongo gara aldi berean.
Gaur egun, telebista ez da lehen bezala kontsumitzen. Programak ez dira zuzenean soilik
ikusten, eduki asko TB nahieran aukeraren bidez ikusten baitira. Espainiako estatuan,
telebista‐kate askok eta askok Interneteko atarietan ere eskaintzen dituzte beren edukiak,
eta kontsumitzailea gailu mota baten baino gehiagoren bitartez sar daiteke eduki horietara.
Horren adibide ditugu zenbait katetan nahieran eskaintzen diren zerbitzuak: eitb.com;
rtve.es; Mediaset Españaren mitele.es; antena3.com; Mediapro katearen laSextaOn; edo Prisa
TVren Canal+ Yomvi, besteak beste.
Nahierako TB‐zerbitzuen adibide batzuk jartzearren, 2011n aurkeztutako RTVE, Kataluniako
TV3, Mitele eta laSextaOn kateen gaitasun berrietan eta zerbitzuetan oinarrituko gara.
RTVEren kasuan, nahierako eskaintza berria erabat birdiseinatu da. Bitarteko Interaktiboen
sailak garatu du diseinu berri hori, urtebetez, eta TVEko eta RNEko programa guztiak eskura
daude orain, klik baten bidez. Horretaz gain, beste funtzionaltasun batzuk ere baditu, hala
nola bilatzaile igarlea, programa eta bideo gustukoenen zerrenda egiteko aukera, zure
programarik gogokoenetan izena emateko aukera, eta zure lagunei Facebook eta Twitter
bidez gomendatzekoa. Beste web edo blog batzuetan dauden bideoak eta audioak
eskaintzen dira, bai eta RNEko programa ia guztiak ere. Nahierako eskaintza berrian badaude
Iphoneetarako eta Android sistema duten eskuko telefonoetarako berariazko bertsioak, eta
TVEko eta RNEko programa guztiak ikusi eta entzun daitezke haien bitartez. Orain, pantaila
gehiago daude, tableten eta PS3 bideokontsolen ondorioz.
RTVEko Bitarteko Interaktiboen sailak garatutako APIa oinarri hartuta, konektatutako
telebistentzako zerbitzu berriak eskainiko dira, baita eskuko dispositibo gehiago ere.
Nahierako zerbitzuarekin, esaterako, irratiko 60.000 programa, telebistako 40.000 eta 60
telesail oso izango dituzte erabiltzaileek eskura, inolako zailtasunik gabe, eta garai bateko
tituluak eskuratzeko aukera ere izango da. 104 dokumentaleko sail berri bat ere sortu da;
2.500 emanaldi inguru. Emanaldi horiek aukeratzeko, jendearen eta kritikarien eskariak izan
dira kontuan. Egunero, eduki berrien milaka ordu gehitzen dira, TVEko eta RNEko programa
guztiak eskura baitaude zuzenean, eta, behin emanda gero, hor geratzen dira, betiko. Hala,
ikusteko eta entzuteko esperientzia berri bat eratu da (Panorama Audiovisual:
http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/03/16/rtve‐lanza‐el‐mayor‐proyecto‐a‐la‐carta‐del‐mundo‐
hispano/).

RTVEko webgune horrek beste funtzio batzuk ere baditu. Adibidez, albo batean badu barra
bat, ikusi nahi diren telesail edo programa gustukoenak markatzeko; badago aukera gorde,
eta gero ikusteko/entzuteko ; eta historiko bat eskaintzen du, bai eta bilatzaile igarle bat ere,
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tekleatzen den bitartean azaltzen dena. Eduki/bideo bakoitzak baduenez Facebookerako eta
Twitterrerako lotura, lagunen gomendioak ere ikus daitezke, edo lagunekin partekatu
dezakegu une horretan ikusten ari garena edo bezperan ikusi duguna. RTVEk ez du gizarte‐
sare berririk sortu; lehendik zeudenetara gerturatzea erabaki du. Nahierako telebista berriak
kalitate handiagoa du, eta erabiltzaileari protagonismo handiagoa ematen dio gizarte‐sareen
bidez.
TV3 Kataluniako Telebistak ere 2011ko udan estreinatu zuen HbbTVrako TV3alacarta
bertsioa. Zerbitzu edo kanal plataforma‐aniztuna da erabat, eta Interneten, eskuko
telefonoan, iPadean, kontsoletan, telebistan, Smart TV bidez eta, 2011ko udaz geroztik,
Telebista Hibridoaren bidez ere ikus daiteke. Ikusleak emankizun‐zerrendan atzera egin
dezake denboran; eguna eta ordua aukeratu, eta ikusi ez zuen programa hura ikusi. HbbTVko
TV3 aplikazioa eskura dago Televisió de Catalunyako lehenengo multiplexeko (MUX 1) kanal
guztietan ere, hau da, taldeko lau kanaletan eta programazioetan: TV3, 33, 3/24 eta Super
3/3XL. Abertisekin lankidetzan ari dira egiten proba pilotua, eta La Sextak eta IB3k (Balear
Uharteetako erakunde publiko bat) ere hartu dute parte.
HbbTVdun telebista bat edo deskodegailu bat izan eta TV3 sintonizatuz gero, ikusleek eskura
izango dute Internet bidez proban dagoen bideo‐zerbitzuaren bertsioa ere. Zerbitzuan sartu,
eta erabiltzaileak TV3 ikus dezake leiho batean, eta eskatu ahalako bideoen eskaintzan
nabiga dezake nabarmendutakoetan, atalen eta programen zerrendaren bidez, bilatzaileren
batetik edo programazioko emankizun‐zerrenda erabilita. Baina, gainera, TV3alacarta —
Televisió de Catalunyako eskatu ahalako bideoen zerbitzua— ere eskura izango du, TiVo
bidez. Telebista adimendun sistema bat da TiVo, Ameriketako Estatu Batuetan arrakasta
handia duena eta oso zabalduta dagoena. Espainian, zuntz optiko bidezko Ono
telekomunikazio‐operadorearen bidez egongo da eskura.
Are gehiago, TV3 eta Ono elkarlanean aritu dira TiVoren erabiltzaile katalanek zerbitzuko
aplikazio guztien bertsio katalana eskura izan dezaten. TiVoren bidez, konektatutako
telebisten munduko zerbitzurik aurreratuena dago TV3ren eskaintzan, eta 200 orduko
ahalmena duen grabagailu batean oinarritzen da. Sistema horrek bi kanal graba ditzake aldi
berean, eta zuzenean ematen ari diren edukiak geratu, atzera egin, aurrera egin, eta kamara
geldian edo azkarrean ikus daitezke. Era berean, urrunetik ere programatu daitezke
grabazioak, edozein ordenagailutatik. Televisió de Catalunyako kanalak eta gainerako
edukiak ere eskaintzen ditu zerbitzuak, HD eta 3D bertsioetan; erabiltzaileen zaletasunak
ezagutzeko gai den sistema inteligente bat du, eta zaletasun horiek prozesatu egiten ditu
bakoitzari ongien egokitzen zaizkion edukiak gomendatzeko.
Mediasetek —Espainiako lehen talde pribatuak— Mitele merkaturatu du, nahierako
telebistaren ikus‐entzunezko leiho berria; doakoa da, eta telebistako 700 ordu eta taldeko
50 programa izateaz gainera, bi kanal ere baditu zuzenean: Telecinco eta Cuatro, behera
kargatu beharrik gabe eta doan. Salbuespen bakarra film edo fikzio amerikar batzuk dira,
sare‐eskubiderik ez dutenak.
Beste esperientzietako bat laSextaOn da, 2011ko abenduan sortua. Proiekzio‐kanal hori gailu
ugarirako da; kalitate ona du, eta ordenagailu, smartphone, tablet, telebista hibrido, LTD
telebista eta BluRay eta PS3 konektatu bidez sar daiteke. Telebista hibridoa duen erabiltzaile
batek, laSextaOn‐en sartzeko, urruneko agintean dagoen botoi gorria sakatu besterik ez du
egin behar, laSexta ikusten ari dela. HbbTV estandarra duten telebistetan, “botoi gorri”
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horrek ematen du urruneko agintearekin elkarreragina lortzeko aukera, gai jakin bati buruz
informazio gehiago izateko, bozketetarako edo beste modu batera parte hartzeko. HbbTVk
duen sistema eragileari esker, bateragarria da kanpoko gailuekin, eta ez da beste tresnarik
behar Internetera eta interaktibitatera konektatzeko.
2011 amaieran http://www.tcanalysis.com atariak egindako Televidente 2.0 azterketaren
arabera, tabletak sendo sartu dira merkatuan; izan ere, internauten % 12k dute gailu hori.
Azterketa hori egiteko, Antena 3, Ymedia eta Movistar hartu ziren oinarri, eta 1.492
banakorekin egin zen lana. Gizarte‐sareak dira telebistako edukiak batera jartzeko agertoki
berriak: ikusleen % 65ek noizbait aipatu du telebistan zer ikusten ari den. Behera kargatzea
eta streaminga elkarrekin bizi dira Interneteko ikus‐entzunezko kontsumoan: inkestan parte
hartu zutenen % 51k bata edo bestea aukeratzen du, eduki motaren eta ikusteko unearen
arabera. Konektatutako Telebista da 2011ko gailurik preziatuena: ezagutzen dutenen % 51k
erosi nahiko luke. Horiexek lirateke telebistako kontsumo berria definitzen duten lerroak
(Panorama Audiovisual: http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/09/27/tablets‐television‐conectada‐
redes‐sociales‐consumo‐television/).
Telebistaren etorkizuna bereizmen handiari eta 3Dri lotuta ere badago. Bereizmen handia
jada sartua da Espainiako etxe batzuetan, formatu horretarako berariaz sortutako kanalen
bidez; ikur berritzaile hori hasiera batean igorle publikoek —TVEk eta TV3k esaterako—
erabili zuten arren, pixkanaka telebista talde pribatuak ere ari dira sartzen talde horretan.
Ikus‐entzunezkoen agertoki horretan birkokatu nahian dabil telebista, eta telebistaren ohiko
kontsumoan sustraitutako ikusleei nahiz jatorrizko digitalei eta Interneten aroan hazi diren
gazte‐helduei zuzentzen zaie; hori da, hain zuzen ere, kateentzako eta iragarleentzako
targetik erakargarriena.
Gai horretan, Emili Pradok esanarekin bat egiten dugu: “las políticas de comunicación deben
pivotar también sobre la formación de la competencia del usuario para navegar por el gran
almacén universal virtual y saber localizar los productos de calidad para componer su menú
de consumo, con la esperanza de que la confluencia de ambas competencias, la creativa y la
del usuario, lleve a un consumo de una proporción significativa de productos con una marca
identitaria”. (Prado, 2008: 44)

3.

Smart TV edo telebista adimendunak

Espainiako estatuan Telebista Hibridoaren HbbTV estandarra sustatzea erabaki dute
telebistagileek eta Industria Ministerioak, ikusi dugun bezala. HbbTVk plataforma
teknologiko irekia eta neutrala eskaintzen du, eta egoki uztartzen ditu telebista digitalaren
edukiak (satelitea, kablea edo lurrekoa) banda zabaleko zerbitzuekin eta Internetekin.
2012rako bi milioi telebista‐tresna inguru egokituta egongo zirela espero zen, bai eta egingo
ziren telebisten ehuneko 60‐70 estandarrarekin prestatuta egotea ere, nahiz eta HbbTV
duten erabiltzaileen % 20 besterik ez konektatu.
Telebista Hibridoaren proiektuak aurrera egin ahala, telebistagileek telebista berriak jarri
dituzte merkatuan. Telebista berri horiek Smart TV delakoaren oinarrizko aplikazio guztiak
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(Apps) dituzte, eta erabiltzailea Internet bidez eta 3Dko sistema aktiboaren bidez ere sar
daiteke edukietan.
Sony, Samsung, Toshiba eta beste marka goren batzuek USB, HDMI, LAN, WiFi, DLNA
teknologia (dispositibo bat baino gehiago elkarrekin konektatzeko aukera ematen digu,
etxeko beste gailu batzuekin edukiak partekatu ahal izateko) eta HbbTV ziurtagiria
eskaintzen dituzte. Ondorioz, erabiltzaileek bideoak, argazkiak eta bestelako edukiak igo
ditzakete sarera, bai eta planetako edozein txokotan bizi diren lagunekin eta sendikoekin
partekatu ere; era berean, erraz konekta daiteke egileak berak eskaintzen duen balio
erantsiko zerbitzuen eta edukien atariarekin. Telebista batzuek merkataritza‐gune moduko
bat dute online bideo‐denda batekin, eskatu ahalako bideoetarako nahiz
ordaindutakoetarako. Albisteen denda bat ere badute, eta erabiltzailea hainbat
komunikabidetan sar daiteke telebistatik bertatik; eta badute, halaber, musika‐denda bat,
Internet bidezko irrati‐zerbitzua eta beste prestazio batzuk.
Bestalde, “etorkizuneko” telebistaren kontzeptu berri batez ere hitz egiten hasi gara;
telebista hori azala litzateke, eta ez objektua. Amsterdamgo (Holanda) IBC ikus‐entzunezko
teknologien azken azokan aurkeztu zen joeraz ari gara, hain zuzen ere. Irudiak edozein
azaleratan proiektatu ahal izango dira, eta teknologiak dakarren adinako egiazko
elkarreragina lortu ahal izango da. Edukiak askotariko neurrietako pantailetara egokitu ahal
izango dira: handia, futbola ikusteko, eta txikiagoa, albistegiak ikusteko. Azken finean,
etorkizuneko testuinguruak dira, eta telebista ikusteko moduan aldaketa handiak dakartzate.
Hori guztia dela eta, esan dezakegu ikus‐entzunezkoen sektoreak erronka berri bat duela
XXI. mendeko bigarren hamarkadan: jendea ikus‐entzunezko edukiak kontsumitzen dituen
tokian egotea, inolako muga geografikorik eta pantailaren mugarik gabe.

4.
Online‐bideoaren hazkunde ikusgarria
Online‐bideoen streaming‐zerbitzuen bidez, mundu osoan konektibitatea sustatzen ari dira,
eta izugarri ari da hazten herrialde guztietan, adin guztietan eta hartzaile mota guztietan;
telebistak barne, nahiz eta, Europan, % 40 inguruk Internet bidez ere ikusi telebista.
Aldaketa eta berrikuntza handiekiko iraultza isil horretan, Youtube, Netflix, Hulu, Vimeo eta
halako plataformak daude, besteak beste, eta Internetek interaktibitaterako eta norabide
anitzerako aukera berriak eskaintzen ditu. Hala, bada, bat‐egite multimediatiko horretan,
eskatu ahalako Internet bidezko telebista ere kontuan izan behar dugu.
Edukiak hornitzen dituztenentzako eta gailuak egiten dituztenentzako plataforma ireki bat
da YouView, eta eskatu ahalako edukiak eskaintzen dizkiete proiektuarekin bat egitea
erabakitzen duten telebista‐operadoreei. Telebista eta Interneten interaktibitatea
konbinatzen ditu, IPTV formula erabiliz.
Bestalde, Netflix dago, filmen online‐zerbitzua; arrakasta handia du AEBn, eta hainbat eta
hainbat titulu eskuratu daitezke hilean 10 dolar ordainduta. Zerbitzuak 20 milioi kide baino
gehiago ditu. Bestalde, 2011n, eduki gehiago erantsi zituzten; besteak beste, CBS, Twentieth
Century Fox, Miramax, Open Road Films, DreamWorks Animation, MGM eta Disney‐ABC
Television Group konpainiekin akordioak sinatu ondoren.
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Hulu.com webgune bat da. NBC, FOX eta beste sare eta estudio ugaritako telebista‐
programak eta filmak doan eskaintzen ditu (betiere, iragarkien babesarekin); streamingean
eskaintzen ditu, irudi eta soinu kalitate bikainarekin.
Vimeo.com erabiltzaileek berek sortutako jatorrizko bideoak partekatzeko sortu zen; bideoak

goi‐definizioan ikusten dira.
Espainiako estatuan, Wuaki.tv ere badago. Telebistara iritsi den online‐bideoklub bat da,
Internet bidezko telesail eta filmekin streamingean ikusteko aukera ematen duena,
zuzenean eta behera kargatu beharrik gabe. 2011n hasi zen zerbitzu hori, eta sarera
konektatzeko abiaduraren mende dago haren arrakasta. Wuaki.tv web‐atari batean
oinarritzen da, eta hodeitik kudeatzen dute dena. Zinemetan ikusgai denbora gutxi
daramaten filmak aloka daitezke, eta telesailak ere epe laburrean ikusiko direla agindu dute.
Alokairuak 2,99 eurotik 3,99 eurora artekoak izaten dira, baina astean euro bat ordainduta
ere eskaintzak egoten dira. Doako filmak ere badaude, filma ikusi aurretik iragarki bat
ikustearen truke. Iragarki bat besterik ez, eta filma etenik gabe ikus daiteke ondoren. Filmak
ikusteko plataforma Flash erreproduzigailua da.
Amazon, Apple eta halako beste eragile garrantzitsu batzuk ere lerro horretan dabiltza, eta
beste batzuk ere epe laburrean hasiko dira. Streamingeko beste zine‐ eta telesail‐plataforma
batzuk dira honako hauek: Youzee, Filmin, Voddler eta Tuenti, MoviStar eta Jazztel. Guztiek ere
beren zerbitzuak dituzte.
Horren guztiaren ondorioz, Interneteko trafikoak gora egin du, eta, 2014 eta 2015 urteetan,
2010era arte lortutako Interneteko trafiko guztia baino are handiagoa izango da. Hazkunde
horren eragile nagusiak online‐bideoak izan dira. AEBn, adibidez, arrakasta handia dute,
hilean 10 $ ordainduta aloka baitaitezke bideoak, eta kable bidezko operadoreek, aldiz,
hileko 80‐140 $ kobratzen dute.

Iturria: CISCO Systems 2010
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Googlek zera adierazi du: “egunero 4.000 milioi bideo ikusten dira YouTuben. Ondorioz,
azken zortzi hilabeteetan, egunean % 25 bideo gehiago ikusi dira, Googlek esandakoaren
arabera. Era berean, minuturo 60 ordu bideo igotzen dira YouTubera, 2011ko maiatzean
minutuko 48 ordu igotzen ziren arren. Datu horrek argi uzten du YouTube hazten ari dela, bai
erabiltzaileen interesaren ondorioz, bai sortzaileen interesaren ondorioz”. (LíderDigital.com,
2012/01/24)
CISCOren arabera, kontuan izan beharreko gauza bakarra ez da bideoak banatzeko
plataformen bidez (YouTuberen bidez, esaterako) eta gizarte‐sareen bidez egiten den online‐
bideoen kontsumoa; aitzitik, kontuan izan behar da filmak eta dokumentalak legez
banatzeko eragileetan egiten den ikus‐entzunezkoen kontsumo berria ere; haietako batzuk
ditugu Hulu eta Netflix, besteak beste, nahiz eta eskatu ahalako bideoen plataforma ugari
egon streamingean, lehen esan dugun bezala.

Iturria: CISCO

Egunen batean, streamingean dauden filmen katalogoa izango dugu eskura, tarifa
finkoarekin edo film bakoitzeko ordainduta. Bideoen hodei horretara ari dira igarotzen
telebistako ohiko edukiak eta ikus‐entzunezko ekoizpena, oro har. Cisco Systemsen
aurreikuspenen arabera, 2015ean, % 77 eskatu ahalako eta bereizmen handiko bideoen
kontsumoa izango da.

5.

Koprodukzioaren merkatua

Eszenatoki berriaren giltzarria Internet dela kontuan izanda, edukiak erosterakoan
funtsezkoa da Interneterako eskubideak izateko aukera. Horrek merkatuaren definizioa ere
erabat aldatzen du, nazioarteko makromerkatu bihurtzen baita. Kanalak ohartzen dira beren
espazioek Interneten duten garrantziaz; komunikatzeko eta entretenimendurako tresna dira
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intereseko hainbat talderentzat, ikusleentzat, lehiakoentzat, hornitzaileentzat eta
nazioarteko plataformentzat, besteak beste. Garai batean, Interneten egotera mugatzen
ziren; “erakusleiho soilak” ziren, baina, gaur egun, Telebista Hibridoa agertu denetik,
Interneteko proiekzioa oso desberdina da.
Telebistagileek aurrea hartu dute, negozioa egiteko modu bati esker. Orain, beren
programak ekoizten dituzte, eta komunikazioaren munduarekin zerikusia duten enpresa
askok Interneten ere aukera paregabea ikusi dute edukiak banatzeko; horretarako,
merkataritzako marka garrantzitsu eta nabarmenak sartu dituzte, eta publizitatea egiteko
edo babesteko forma berriak dituzte.
Hemendik aurrera, edukiak ekoizteko eta enpresa‐arloko estrategia berriak sortuko dira,
marken inguruan negozioa egiteko eredu berrien bila, sarrera berriak sor daitezen.
Horren adibideetako bat da bost enpresa hauek bat egin izana: Sony Pictures, YouTube, MPG,
Media Contacts eta El Corte Inglés. “Private”ren ekoizpen batean egin dute bat, eta 20 webatal
sortu dituzte, batez ere Internetarako sortu ere, nahiz eta gero Sony telebista‐katean ere
ikusi ahal izango diren. Badira internauten artean arrakasta duten beste websail batzuk ere.
Urtebete baino gutxiagoan ikusi ahal izan dugu telesailak orain ez direla jada soilik
telebistarako ekoizten; TB mugikorraren bidez Internetez banatzeko egiten dira, bigarren
pantailetara banatzeko.
Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak etorkizunera
begirako ikerketa bat egin du, edukiak eta formatuak sortzeko, ekoizteko eta
merkaturatzeko forma berriei buruz. ”Mikro” fenomenoa aztertzera eraman gaitu horrek;
edukien, bitartekoen eta euskarrien hibridazioak zehazten duen fenomenora, hain zuzen
ere. Ikusi dugunez, ”mikroa” modan dago ikus‐entzunezkoen sektorean, kulturan eta beste
sektore batzuetan, hala nola antzerkian edo literatura‐sorkuntzan 1 . Edukietan berrikuntzarik
egon ote den aztertu dugu, baita kulturaren eta aisiaren kontsumoan edukien kalitate hobea
nahi ote den ere, eta audientziak/ikusleak/irakurleak produktuekin erlazionatzeko dituen
forma berriez hausnartu dugu 2 . Alde horretatik, ikus‐entzunezko mikroedukiak ere aztertu
ditugu, eta koprodukzioko itunak hauteman ditugu ikus‐entzunezkoen sektorean aldatzen
eta berritzen ari den merkatuan. Itun horietan, hain zuzen, edukiak produzitzen eta
banatzen dituzten marka handiak daude.

Private websaila gazteentzako iparramerikar telesail bat da berez, baina Espainiarako

adaptazioa egin dute, eta bost minutu irauten du kapitulu bakoitzak. 2012ko urrian
estreinatu zen, eta astelehenetik ostegunera eman zuten. Kate Brianen lan batean
oinarrituta dago; lana The New York Timesek editatu zuen, eta milioi bat ale baino gehiago
saldu ziren. Websail hori Google‐YouTubek banatu du. Ekimen aitzindaria izan da ehuneko
ehun online den ekoizpen horretan parte hartu duten bost markentzat, nahiz eta Interneten
estreinatu ondoren promozioak jarraitu egin duen Sonyren kanaletan (Animax, AXN eta Sony
1

Ikerketaren zati bat argitalpen honetan ageri da: Peñafiel, Carmen eta Echegaray, Lázaro (2012): El fenómeno
de los ‘microcontenidos’: riesgo o acierto en una sociedad ‘hipertecnologizada’. Ekarpena in Comunicación y
riesgo, Ed. AE‐IC eta Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

2

Echegaray, Lázaro eta Peñafiel, Carmen (2011): “Convergencia y evolución en la creación de contenidos
audiovisuales: Un análisis sobre la percepción de la audiencia desde el punto de vista de los productores de
contenidos”. Azterketa Filmikoei buruzko Nazioarteko IV. Biltzarreko Aktak. Castelló de la Plana.
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TV). Proiektu horretan parte hartu duten markek adierazi dutenez, beste online‐produkzio
batzuetan parte hartzen jarraituko dute, eta kontua ez omen da soilik targeta ustiatzea,
baizik eta baita formatuak ere. Azken berrikuntza bilatzea da kontua; azken aukera; azken
apustu teknologikoa. Azken finean, berritzaileenaren puntaren puntan egotea. Babesa,
produktuen kokapena, Interneteko edukiak eta telebista bera lotzen ditu ekintzak.
Urban Wolf 2012ko maiatzaren 13an hasi zen; Sony Picturesek eta Napoleon Premierek

ekoitzi zuten, eta CRACKLEk banatu zuen, suspense generoan. Ingelesez baino ez da ematen,
eta 4 minutuko 15 atal ditu. Sony Picturesek blokeatu egin du serie hori Espainian, copyright
eskubideak direla eta. Telesaila Parisen grabatuta dago; Hong Kongeko zineko aktore ezagun
bat da protagonista nagusia, eta lan‐elkarrizketa baterako Parisera bidaiatu duen ikasle ohi
bat da filmean.
Broadroom Interneterako telesail bat da, eta Candace Bushnellek idatzi du, Sex and the City
idatzi zuen berberak. Meredith Corporationek ekoitzi du, Company Op TVrekin batera, eta
Ellen Gittelsohnek zuzendu du, Roseanne eta The Fresh Prince of Bel‐Air telebistako komedia
arrakastatsuen zuzendariak. Broadroom umorezko telesaileko protagonistak telebistaren
eta antzerkiaren mundutik datozen aktoreak dira. Lau zati ditu telesailak, eta Maybelline
New Yorkek aurkeztu zuen, 2009ko irailean. MORE Magazinek ere parte hartu du, hau da,
“estilo eta inteligentziadun emakumeentzako” aldizkariak. Webataletan, emakumeen laneko
jarduerari buruzko umorezko ikuspegia erakusten digute, eta hori oinarri hartuta
emakumearen egiazko bizimodua ere ikus daiteke.
Duela gutxi, Televisa eta Sony Pictures Televisión etxeek bat egin dute merkatuan telesailak
koproduzitzeko; kalitatezko telesailak izango dira, gidoidun formatuetan oinarrituak, eta
munduko hainbat eskualdetarako telenobelak ere koproduzituko dituzte.
Ikusi dugunez, esperientzia eta proiektu berriak sortzen ari dira Internet bidezko telebistan
eta, orain, banda zabaleko Internetera Konektatutako Telebistan. Google TV eta Apple TV
oso azkar doaz, eta Konektatutako Telebistaren aldeko apustu handia egin dute.

6.

Ondorio gisa

Ondorioa esaldi bakar batean adieraz dezakegu: “berritu edo hil”. Ikus‐entzunezkoaren ikur
nagusia da, zalantzarik gabe. Aro analogikoko telebista lineal eta oligopolistikoaren ereduak
ez du etorkizunik.
HbbTV estandarrari esker, konektatutako Telebista Hibridoaren formula —Interneten eta
telebistaren arteko konbinazioa— abian da, eta eredu arrakastatsu bihurtzeko aukera
handiak ditu. Erabiltzaileen parte‐hartzea eta elkarreragina izango dira haren ardatz
nagusiak, baita pantaila bat baino gehiago aldi berean ibiltzeko aukera ere. Zehatz esateko,
Londresko Olinpiar Jokoek eta 2012ko beste kirol‐ekitaldi batzuek sustatu zuten joera hori.
Espainian, telebista‐kate ugari hasi da banda zabaleko Telebista Hibridoa sartzeko proba
esperimentalak egiten, konektatutako telebista balio erantsi bat baita albiste kopuru
handiagoa sartzeko, webgunetik ekarpenak egin eta zerbitzuak eskaintzeko, eta horren bidez
ohiko LTDri bultzada emateko. Kate pribatuak eta publikoak Telebista Hibridoaren bidea
egiten hasi dira, etorkizuneko merkatua ez galtzeko.
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Telebistako industria aldatzen ari da, teknologia, erabilerak, kontsumo moduak, negozio
ereduak eta, ondorioz, sarearen eta merkatuaren pertzepzio osoa aldatzen delako.
Funtsezko bi giltzarriri begiratzen diote: mugikortasunari eta bideoari, edozein bertsiotan
(doan edo ordainduta) eta edozein erabileratan (zuzenean, streaming bidez, eskatu ahala);
telebistako webgune batena izan daiteke edo atari batena, tablet batetik edo Telebista
Integratuan sartutako aplikazio batetik. Sarearen alde egindako apustua errealitate bat da.
2011n gizarte‐sareak erabili zituzten hiru pertsonatik bik telebistan zer ikusten ari ziren
komentatu zuten.
Errealitate “multimediatiko” horretan, Social TVrantz goaz, eta hor elkarrekin bizi dira
edukien kontsumoa eta hainbat pantailatatik egiten den aplikazioen (Apps) jarraipena. Social
TV horrek pertsonak eta gailuak lotuko ditu, eta komunitateak sortuko ditu.
Ikusle aktiboaren garaia da; eskatu ahalako edukien garaia eta telebista adimendunarena;
programak kudeatzen laguntzen duen telebistaren garaia; gomendioak eta bilaketak egiten
dituenarena.
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Gogoetarako galderak
1. Zein dira faktorerik garrantzitsuenak telebistan paradigma‐aldaketa baten aurrean
gaudela ondorioztatu ahal izateko?
2. Hausnartu telebista kontsumitzen den bitartean gizarte‐sareak erabiltzeaz —
erabiltzaileentzat erabilera soziala eta ludikoa izateaz gainera—, telebista‐kateentzat
funtsezkoa izango baita, audientziari eta iritziari dagokionez.
3. Hausnartu Social TV delakoari buruz, telebistako eduki bat aldi berean ikusten ari direnen
arteko gizarte‐interakzioa gauzatzeko aukera ematen baitu: gomendioak egiteko sistemak,
azterketak, iruzkinak eta ikus‐entzuleen arteko parte‐hartze interaktiboa txaten, audioen
edo bideokonferentzien bidez. Hausnartu horrek guztiak telebistaren etorkizunarentzat
duen garrantziaz eta komunikazioaren munduari egingo dion ekarpenaz.
4. Hausnartu telebista berriaren garapenerako bi gai interesgarriri buruz:
a) Telebistak planteatu beharra al dauka Interneteko lehia?
b) Nola lortu inguru digital berrian ikus‐entzuleen behar guztiak beteko dituen kalitatezko
telebista bat?

Zereginak
1. Aztertu aro digitaleko telebista publiko eta pribatuetan eskaintzen diren formatu eta
eduki berrietako batzuk.
2. Ikusi websail hauek, mikroedukien formatuaren eta ikus‐entzunezko tratamenduaren
berri izateko:
Private
http://www.youtube.com/watch?v=_aBKnMqlgpg&feature=related

Cálico Electrónico
(Espainiako websaila, Nikodemo Animation ikus‐entzunezko ekoiztetxearena)
http://www.calicoelectronico.com/

3. Kontsultatu http://www.qvemos.com ataria, eta hausnartu jendearen parte‐hartzeaz,
partekatzen dutenaz, aurkitzen dutenaz, eta telebista, zine eta websailen gizarte‐gida honek
gomendatzen dituen ikus‐entzunezko edukiez.
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Glosarioa
Bat‐egite multimediatikoa
Bat‐egite multimediatikoa da aro digitalaren erronka handienetako bat. Inguru horretan,
bitarteko masiboen eta komunikazio‐zerbitzuen (telefonoa, telebista, irratia eta
ordenagailua, besteak beste) arteko mugak desagertu egiten dira. Ikus‐entzunezkoen
eszenatoki berrian hainbat dimentsio dituen fenomeno bat da bat‐egite multimediatikoa:
teknologikoak, ekonomikoak, sozialak eta politikoak.
Plataforma aniztuna
Plataforma aniztuna erabiltzen da hainbat plataformatan funtziona dezaketen programei,
sistema eragileei, programazioko hizkuntzei eta beste software mota batzuei buruz aritzeko.
Konektatutako telebista
Teknologia berri bat da, eta digitalari eta Interneti lotuta dago; audientziak aginte librea du
ikus‐entzunezko edozein eduki ikusi ahal izateko, nahierako zerbitzuak erabilita. Hainbat eta
hainbat multimedia‐aplikaziorekin elkarreragin daiteke, eta azken orduko informazioa jaso
daiteke, edo ikus‐entzunezkoen kontsumoan gizarte‐sareak sartu, esate baterako. Edukien,
sareen eta aplikazioen bat‐egitea da. Erabateko iraultza horri aurre egin beharra diote ikus‐
entzunezko taldeek; negozioak egiteko ereduak birformulatu beharra daukate, eta
erabiltzailearengana modu eraginkor batean iristeko gai izan. Ikusle mota berri bat,
asinkronikoa, berehalako kontsumoa nahi duena, eta, bestela, beste plataforma batzuetan
bilatuko duena.
Social TV
Gizarte‐telebista sortzen ari den teknologia bat da, eta interaktibitatea eta gizarteratzea
lotzen ditu. Teknologia horren bidez, audientziak eskura ditu zenbait gizarte‐zerbitzu
interaktibo, hala nola gomendioak egiteko sistemak, iruzkinak, iritziak, azterketak eta
pertsonen arteko parte‐hartzea testu bidezko txaten bidez, audioen bidez edo
bideokonferentzien bidez, dela pantailan bertan, dela gailu osagarrien bidez. Telebista‐
sistema horrek zerbitzu berriak nahiz telebistako operadoreak eta edukien ekoizleak sortzen
ditu.
Smart TV
Telebista adimendunak integratuak ditu Internet eta web 2.0 ezaugarriak. Telebistako
tresnetan eta beste gailu batzuetan sartzen da, hala nola set‐top boxetan, bideo‐grabagailu
digitaletan, Blu‐Ray erreproduzitzaileetan, bideojokoen kontsoletan eta Home Cineman,
besteak beste. Gailu horiei esker, ikus‐entzuleek bideoak, filmak, argazkiak eta bestelako
edukiak bilatu eta aurkitu ditzakete online, kable edo satelite bidezko telebista kanal batean
edo tokiko disko gogor batean biltegiratuta. Gailu horiek sareko bitarteko interaktiboetan,
Internet bidezko telebistan, nahierako bideoetan eta halako zerbitzuetan oinarritzen dira.
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Websailak
Websailak Internetez nahiz eskuko gailu bidez emateko sortu diren telesailak dira, gailu
horiek gero eta alternatiba berri garrantzitsuagoak baitira entretenimendurako , batez ere
ikus‐entzulerik gazteenen artean. Kapituluen iraupena ez da finkoa, nahiz eta 5 minutu
inguruko kapitulu laburrak egiteko joera egon. Gehienetan ikusten den lengoaiaz gain
elkarrizketa laburrak eta koadratze itxiak egiten dira, formatu txikiko pantailetan ikusi ahal
izateko.
YouTube, Vimeo, Dailymotion eta bideoen beste atari batzuei esker, jendeak bere fikziozko
web‐edukiak sortzen ditu.
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
2. ATALA

Komunikabideen erabiltzaileak aztergai.
Audientzia‐ikerkuntzaren zeregina digitalizazioaren garaian
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0. Sarrera

Audientzia‐ikerkuntzak aztertzen du zenbateko eta nolako harremana dagoen
komunikabideen eta haien irakurle, ikus‐entzule zein erabiltzaileen artean. Gaur egungo
testuinguru aldakorrean, baina, zeregin hori asko zaildu da; batetik, digitalizazioaren,
medioen arteko konbergentziaren eta Interneten etorrerarekin. Bestetik, paradigma
berriaren erdian jendeak beste jarrera batzuk dituelako komunikabideekiko pertzepzioan,
iritzietan eta erabileran. Beraz, funtsezkoa da audientziaren tamainaren eta irakurleen, ikus‐
entzuleen zein erabiltzaileen izaera soziodemografikoaren berri izatea, baina baita
informazio kualitatiboagoa eskura izatea ere.

Ikuspegi kuantitatibo zein kualitatibotik lortutako ikerketen emaitzak oso baliagarriak izango
dira, besteak beste, jakiteko zein den komunikabide bakoitzaren merkatu‐kokapena,
erabakitzeko zer eduki zabalduko diren (programak zein publizitatea) edo diseinatzeko
publizitate‐kanpainak.

Kapitulu honetan, lehenengo aipatuko ditugu audientzia‐ikerkuntzarako hurbilpen
metodologikoak, eta, gero, zein diren teknika erabilienak. Komunikabide tradizionaletan
errotuta eta sendo daudenak azaltzen hasi, eta, gero, Interneten audientziaren jarraipena
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egiteko aplikatzen direnak hartuko ditugu hizpide. Egunkariei, telebistari eta irratiari zein
Interneti buruz aritzean, edukia modu bertsuan antolatuko dugu kapitulu honetan: oinarri
metodologikoak eman eta gero, sektorean aritzen diren enpresa garrantzitsuenak aipatuko
ditugu, eta, azkenik, kontuan hartu beharreko kontzeptu nagusiak azalduko.

1. Audientzia‐ikerkuntzaren garrantzia

Iragarleek, publizitate‐agentziek eta komunikabideetako profesionalek betidanik jakin nahi
izan dute zenbat eta nolakoak diren komunikabideak erabiltzen dituzten pertsonak. Baina,
audientziaren tamainaz eta izaera soziodemografikoaz gainera, komunikabideei buruz
jendeak duen iritzia oso garrantzitsua izan da: edukiak diseinatzerakoan, publizitate‐ eta
hauteskunde‐kanpainak planifikatzerakoan, bai eta, oro har, komunikabide horien erabilera
eta eragina aztertzean ere.
Unean uneko metodologiaz eta teknikaz baliatu izan dira audientziaren berri izateko, baina
guztiak ere bi multzo handitan bil daitezke, haien ikuspegi kualitatiboaren ala
kuantitatiboaren arabera. Haietako bakoitzak bere berezitasunak ditu; ez bakarrik erabiltzen
dituen tekniketan, baizik eta baita helburuetan ere, berehala ikusiko dugun modura (Arana,
2004 eta Juaristi, 2003).

1.1. Ikuspegi kualitatiboa

Audientzia‐ikerkuntza kualitatiboa sortu zen komunikabideen eta haien baitako euskarrien
gain jendeak dituen motibazioak, pertzepzioak eta iritziak jasotzeko xedearekin.
Audientziaren tamaina baino gehiago, jendeak adierazten dituen zergatien eta erakusten
dituen jarreren berri jaso nahi du.
Abiapuntu kualitatibotik jorratzen diren gaietako batzuk dira, esate baterako,
komunikabideen sinesgarritasun maila zertan oinarritzen den, generoen edo programen
arrakastarako gakoak identifikatzea edota zer dela‐eta suertatzen zaizkigun atseginagoak
esatari batzuk eta ez besteak. Gai horietaz gainera, ikuspegi kualitatiboak pisu handia izaten
du, besteak beste, tramankulu elektroniko berriek eskaintzen duten erakargarritasun eta
erabilgarritasun maila ebaluatzean eta etorkizuneko komunikabideei buruz ditugun
espektatibak identifikatzean.
Tradizioz, hiru teknika kualitatibok sakondu gura izaten dute zergatietan: sakoneko
elkarrizketak, eztabaida‐taldeak eta behaketak.

Aurrez aurre eginiko elkarrizketa patxadatsuaren bidez, audientzia osatzen duten hainbat
pertsonaren kontsumoaren nondik norakoetan eta motibazioetan murgiltzeko urratsak
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egiten dira. Elkarrizketatuak audientzia osatzen duten pertsona arruntak dira, edo
lanbideagatik edo erantzunkizunagatik kualifikazio altuagoa dutenak ere izan daitezke.

Eztabaida‐taldeak, bestalde, elkarrizketak ez bezala, talde‐dinamika du abiapuntuan (8‐12
pertsona biltzea mahai baten bueltan), eta iritzi askotarikoak mahaigaineratzeko eta
argudiatzeko aukera ematen du. Focus group izenez ere ezaguna den teknika horrek aukera
polita eskaintzen du emititzen diren edukiak edo programen prototipoen gaineko iritziak eta
iruzkinak jasotzeko, baita komunikabideen irudi soziala zein den jakiteko ere. Zer esanik ez,
eztabaida‐taldea oso aproposa izaten da joera berriak detektatzeko eta euskarriei, edukiei
zein kontsumo modu berriei buruzko informazioa eskuratzeko. Esaterako, urteak dira EITBk
eztabaida‐taldea erabiliz bere programazioaren eta hainbat programaren azterketa egiten
duela (OCA, Audientziaren Behatoki Kualitatiboa izenpean), Kualitate enpresaren eskutik.

Behaketa zuzenari dagokionez, gogoratuko dugu komunikabidea entzuten, irakurtzen edo
ikus‐entzuten den unean eta lekuan bertan egiten dela azterketa, eta horrek, nola ez,
sekulako indarra ematen dio teknikari.

Hori bai; aitortu beharra dago horrexek sortzen dizkiola zailtasun handienak, medioen
kontsumo asko eremu pribatuan edo desorduetan egiten baitira, eta lan korapilatsua da
esparru horietan ikertzaile bat egotea eta bildu nahi duen informazioa lortzea. Baina,
bestalde, ukaezina da oso teknika aberasgarria dela, eta ahal den kasuetan aplikatzen da.
Horretarako, laborategiak baliatu dira askotan: telebistako programak, publizitatea edo
filmak proiektatzen dira zinema‐areto txiki batean, eta jendearen erreakzioa aztertzen da.
Gesell gelak oso egokiak izaten dira behaketarako, ikertzaileak kanpotik ikus dezakeelako
aztergai dagoen jendea zertan ari den eta, bien bitartean, barruan daudenak ez direlako
ohartzen beren jokabidea aztertzen ari direnik.
Behaketa zuzena eta eztabaida‐taldea elkarren osagarri modura erabiltzen dira sarritan.

1.2. Ikuspegi kuantitatiboa

Inkesta eta panela dira gehien erabiltzen diren teknika kuantitatiboak, eta haien helburua
izaten da audientziaren tamaina eta berezitasun soziodemografikoak (sexua, adina,
bizilekua, ikasketa maila, lanbidea...) neurtzea eta kopuru absolutuetan edo portzentajeetan
erakustea.

Lehenari dagokionez, aurrez aurre, telefonoz edo Internetez egin daiteke. Inkestetan,
zorizko laginketa erabiltzen da maizen, eta aztertuko diren pertsonei galdera sorta bat
ematen zaie, gaika antolatuta; galdetegi egituratua deritzo, horregatik. Komunikabideen
erabilerari buruzko inkestetan, hedabide bakoitzaren kontsumoa noiz egin den eta
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zenbatekoa izan den jakiteko egiten dira galderak. Horretarako, bi denbora‐parametro
hartzen dira kontuan: “aurreko egunekoa” (bezperan zer telebista‐programa ikusi diren, zer
irrati‐emankizun entzun diren, edo zenbat denboraz konektatu den Internetera) eta
“kontsumo‐ohiturak” (astea eta hilabetea izaten dira kontsumoaren ohikotasuna neurtzeko
epe arruntenak).

Lagina osatzen duten pertsonen erantzunetatik lortzen diren datuak aztergai den unibertso
edo populazio osora estrapolatzeko modukoak izan behar dute, nahitaez; estatistikoki
adierazteko modukoak, beraz.
Inkesta solteek eskaintzen duten informazioa oso baliagarria izanik, komunikabideen
gaineko unean uneko kontsumo‐portaerak erakusten dituzte, eta, maila horretan,
momentuko “argazkia” erakusteko balio dute. Badira, baina, zorizko laginketaz baliatzen
diren beste ikerketa batzuk, berez iraunkorrak direnak; adibidez, gero aipatuko ditugun
AIMCk eta CIESek egiten dituztenak. Urteak direnez bi ikerketa horiek martxan direla, datu
historikoak eskaintzen dituzte, eta hedabideen kontsumoetan gertatzen diren aldaketak
agerian uzteko aukera ematen dute.

Panela da ikerkuntza kuantitatiboak egiteko beste teknika garrantzitsu bat. Aurreko
paragrafoan aipatu dugun zorizko laginketan ez bezala, panela osatzen duten pertsonak
denboraldi baterako izaten dira paneleko partaide, eta modu horretara jasotzen da haien
kontsumo‐bilakaeraren berri. Hasiera batean, panela osatzen zuten pertsonen erantzunak
eskuz idatzita jasotzen ziren. Gaur egun, gehiago dira modu automatikoa bideratzen
dutenak, eta, hala, panelkidearen lana asko erraztu da (Interneten bidez erantzunak emanez,
edota, berehala ikusiko dugun moduan, audimetroa erabiliz ematen dute informazioa).

Telebistari dagokionez, people metera edo audimetroa da panel automatikoa bideratzen
duen tresna, eta, etxeko hargailuaren ondoan jarrita egonik (ikus 1. irudia), noiz eta nork
piztu duen, zer programa ikusten ari den, zer kanaletan, zer genero eta halako gaiei buruzko
informazioa jasotzeko gai da. Geroxeago ikusiko dugunez, Interneteko audientzia neurtzeko
ere panela erabiltzen da teknika nagusi gisa.
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1. IRUDIA: Audimetroa (Kantar Mediaren baimenarekin argitaratua)

Ikerketa kuantitatiboen artean badira komunikabide bakarra aztergai dutenak eta badira
halaber beren baliabide guztiak horretara bideratzen dituzten enpresak; telebistan, Kantar
Media eta Médiamétrie. Modu berean, beste batzuek Internet edo irratia monografikoki
ikertzen dute. Hala ere, monomedia‐ikuspegitik haratago, CIES, CESP eta EGM multimedia‐
azterketak oso interesgarriak dira komunikabideetako kontsumo‐bikoizketak neurtzeko
(esaterako, egunkariak irakurtzen dituztenen artean zenbat diren irrati‐entzuleak).
Media‐produktu delako ikerketetan, azkenik, neurtzen da nolako produktu‐kontsumoak
dituzten hedabideen audientzia osatzen duten pertsonek. Ikerketa mota hori oso baliagarria
zaie produktu bat edo zerbitzu baten publizitatea nora bideratu behar den erabaki behar
izaten duten profesionalei.

Oro har, edozein ikerketaren diseinua egiterakoan, oso garbi izan behar da zer (gure kasuan,
komunikabideak dira aztergaia), non (eremu geopolitikoa), nor (unibertsoa osatzen duten
pertsonak) eta noiz egingo den azterketa. Ikerketaren kokapena definitzea behar‐
beharrezkoa izango da; ez bakarrik azterketa bera egiteko orduan, baizik eta baita lortuko
diren datuak interpretatzerakoan ere. Gainera, unibertsoa eta lagina osatzen duten
pertsonen izaera mugatzea izaten da hurrengo pausoa. Hori dela eta, adinari dagokionez
badira 4 urtetik gorakoak kontuan hartzen dituzten ikerketak, edo, inkesten bidezko
ikerketa gehienetan bezala, 14 urte baino zaharragoak kontuan hartzen dituztenak. Gainera,
badira ikerketa batzuk jatorri etnikoaren arabera egiten direnak, sexua kontuan hartuz
egiten diren beste batzuk, bai eta ogibidea faktore bereizgarritzat hartzen dutenak ere.
Azkenik, ikerkuntza kuantitatiboari dagokion denbora‐kokapena aipatuko dugu, labur‐labur.
Izan ere, edozein ikerketaren oinarri metodologikoetan erabaki beharra dago ea azterketa
kointzidentala, a posteriori egina ala prediktiboa izango den.

Lehenaren kasuan, momentuan momentukoa izaten da aztergai; alegia, pertsonak irratia,
telebista edo Internet erabiltzen ari diren unean bertan egiten da neurketa. Telefonoa edota
audimetroa izaten dira teknika erabilienak azterketa mota horretan.
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Aldiz, hedabideetako edukia kontsumitu eta gerora eginiko ikerketari a posteriori deritzo.
Lagina osatzen duten pertsonei galdetzen zaie ea zer komunikabide erabili duten, eta
gogoratzen dutenaren arabera erantzuteko eskatzen zaie. Halakoetan, ohikoena izaten da
aurrez aurreko zein telefono bidezko inkestaz baliatzea.

Lehenago ere esan dugun modura, aurreko eguneko erabilerak edo kontsumo‐ohiturak
jakitera bideratzen dira inkesta gehienak. Hala ere, badira burua etorkizunean dutenak;
ikuspegi prediktiboa dutenez, galderak egiten dituzte jendeak izango dituen portaerei buruz.
Aurrez aurre eginiko galdeketetatik ateratako informazioaz gainera, ikerkuntza prediktiboak
eredu matematikoak izaten ditu eskura (datu historikoak eta aldagaiak ponderatuz
modelizazio matematikoak eraikita).

2. Hedabide tradizionalak

Aurreko paragrafoetan ikusi dugun modura, edozein izanik ere audientzia‐ikerketaren oinarri
metodologikoa, komeni da honako alderdi hauek garbi izatea: inkestan ala panelean
oinarritzen den; lan‐eremutzat hartzen duen esparru geopolitikoa eta soziodemografikoa
zein diren; eta monomedia, multimedia ala media‐produktu ikerlan gisa definitu den.
Idatzi honen hirugarren atalean Interneti buruz arituko garenez, honako honetan, prentsa
idatziari, irratiari eta telebistari begira egiten diren azterketak jorratuko ditugu. Espainiako
eta Frantziako estatuetan ospe eta tradizio handien duten ikerketak azalduko ditugu
segidan, eta ondo adieraziko dugu, gainera, zer hedabide hartzen duten edo dituzten
aztergai.

2.1. Audientzia ikertzeko lan handiak

Komunikabideen kontsumoari buruzko informazioa ere plazaratzen dute sarri ikerkuntza
demografikoa, estatistikoa eta ekonomikoa egiten duten erakunde publiko eta pribatuek.
Europa osorako den Eurostatetik hasi eta estatu mailakoetara (gure kasuan: INSÉÉ, Institut
National de la Statistique et des Études Économiques, eta INE, Instituto Nacional de
Estadística) badira komunikabideen irisgarritasuna kuantifikatzen dutenak edota jendeak
egunean zehar zer denbora‐tarte eskaintzen dien neurtzen dutenak. Gainera, hurbilagora
etorrita, komunikabideei jendeak ematen dien arretari buruzko informazio interesgarria
argitaratzen dute Eustatek eta Nafarroako Estatistika Institutuak.

Ezin dugu ahaztu, bestalde, badirela iritzi publikoaren azterketak egiten dituzten erakunde
batzuk, barometro soziologiko gisa aritzen direnak, eta komunikabideen kontsumoaz gainera
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jendeak telebistaren, irratiaren eta egunkarien aurrean zer jarrera eta fideltasun duen
neurtzen dutenak. Haien artean daude Eurobarometroa, CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas) eta Euskobarometroa.

Bestalde, hainbat tokitan badira komunikabideen jarduna arautzen eta kontrolatzen duten
erakundeak, eta, bide batez, haien erabilerari buruzko informazio asko argitaratzen dutenak.
Aipatzekoak iruditzen zaizkigu, besteak beste, CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), CMT
(Comisión del Mercado de las Comunicaciones), SETSI (Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) eta 2011ra arte Nafarroan
martxan egon zen CoAN (Consejo Audiovisual de Navarra).

Baina, esandakoez gainera, eta, komunikabideen audientzia‐ikerkuntza hizpidera ekarriz,
aspalditik badira multimedia‐ikuspegiaren arabera egiten diren audientzia‐ikerketa sendoak.
Hiru aipatuko ditugu, Euskal Herriari buruzko informazio asko eskaintzen dutelako eta,
publikoak zein pribatuak izanik, hemengo kontsumoari buruzkok erreferentzia ukaezinak
direlako: Espainiako EGM (Estudio General de Medios), Frantziako CESP‐Médiamétrie eta
Hego Euskal Herriko informazioa eskaintzen duen CIES (Estudio de Audiencia de Medios del
País Vasco y Navarra). Hurrengo azpiataletan jorratuko ditugu ikerketa‐lan zehatzagoak, bai
eta, lehen esan bezala, telebista hizpidera ekarrita, audimetria erabiltzen duen ikerketa‐
ildoa.

a) EGM (Estudio General de Medios)

Espainiako estatuan, 1968tik aurrera, zenbait hedabidetako audientziari buruzko ikerketa
orokor dago abian, iragarleek, publizitate‐agentziek eta hedabideek bultzatuta. 1988an,
AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) izenez birbataiatu
zuten, baina, oraindik ere, EGM (Estudio General de Medios) da haren ikerlan ezagunena.

Espainiako Estudio General de Medios multimedia‐ikerketak 14 urtetik gorako biztanleak
hartzen ditu kontuan, eta penintsulako eta irletako 39 milioi pertsonako unibertsoa
erabiltzen du. EGMren laginketak baditu aipagarriak diren berezitasun batzuk, eta, gainera,
zorizkoa, polietapikoa eta estratifikatua da.
Esan dugun gisan, EGMren oinarrian multimedia‐ikerketa izanik, 30.000 inkesta egiten ditu
urtean, eta, hori gutxi balitz bezala, monomedia‐ ikuspegiaren araberako beste inkesta sorta
esanguratsu batzuk gehitzen dizkio gero, prentsa idatzia, irratia eta telebista sakonago
aztertu ahal izateko.
Prentsa idatziari dagokionez, egunkariak, asteburuetako gehigarriak eta aldizkariak kontuan
hartuta multimedia‐ikuspegitik egindako inkestez gainera, beste 55.000 gehiago ere egiten
ditu.
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Irratiaren kasuan, abiapuntuan dauden 30.000 multimedia inkestei beste 49.000 baino
gehixeago gehitzen zaizkie, Kataluniarako lagina oso handia baita.
Telebistaren audientzia sakonago aztertzeko, beste 13.000 inkesta gehitzen zaizkio
oinarrikoari.
Amaieran, multimedia‐ikuspegiaren zein monomedia‐ikuspegiaren arabera eginiko inkestak
gehitzen dira, eta emaitza bateratuak argitaratzen dira.

Kasuak kasu, aurrez aurre zein telefonoz (CAPI eta CATI sistemak erabiliz) eginiko
inkestetarako landa‐lana urteko hiru unetan egiten da (lehen, bigarren eta laugarren
hiruhilekoetan, gutxi gorabehera) eta beste horrenbestetan kaleratzen dira emaitzen
txostenak. Datu‐bilketa bakoitzaren ostean, emaitza‐olatu bat izaten da; hiru, guztira. Olatu
bakoitzean plazaratzen diren datuak aurreko lauhilekokoak eta 12 hilabete osatu artekoak
izaten dira (urte mugikorra deritzona biribiltze aldera).

Informazioa zenbaki absolutuetan eta portzentajetan jaso daiteke, paperean (urteroko
datuak laburbiltzen ditu Marco General de Medios eta Audiencia de Internet en el EGM
argitalpenetan) eta euskarri informatikoan kaleratzen duen datu‐basean. Eta, noski, hortik
aurrera, aldagaien arteko gurutzatze guztiak egiteko aukera ematen die bezeroei.

Ikusi dugun modura, sekulakoa da EGMk erabiltzen duen lagina, eta horrek ahalmen handia
ematen dio estatu mailan aritzen diren hedabideen audientziari buruz informazioa eskuratu
ahal izateko. Hori bai; hain handia izanik ere EGM ikerlana, fidagarritasun estatistikoa ahuldu
egin daiteke segmentazio gehiegi eskatuz gero; gehienbat, oso oparoa delako hedabideen
panorama, haietariko batzuek beste batzuek baino emisio‐ edo hedapen‐eremu txikiagoa
dutelako, edota arazoak sortzen dira, esaterako, profil jakin baten barruan gehiago sakondu
behar izaten denean (adibide gisa, Nafarroan bizi diren emakumezkoen audientzia‐datuak
beharko bagenitu, 14 urtetik 18 urtera artekoak eta, gainera, unibertsitateko ikasketak
dituztenak, litekeena da lagina asko murriztea eta emaitzak estatistikoki hain baliagarriak ez
izatea).
Datu‐bilketa, prozesu estatistikoa eta argitalpena asko arindu badira ere, oraindik ere EGM
urruti dago audimetriak eskaintzen duen egun batetik besterako bat‐batekotasunetik.
Gainera, ikus‐entzunezko hedabideen audientzia zenbatzerakoan, galderetan planteatzen
den ordu‐tartea malguegia suertatzen da, audimetriak ematen duen zehaztasunaren
aurrean.

Azkenik, elkarrizketatuak oroitzen duenaren arabera emaniko erantzunak direnez, ikerketa
mota horiek zehaztasuna gal dezakete audimetroena bezalako sistema automatikoen
aldean.
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Hala ere, esan dugun modura, munduan egiten diren ikerketen artean lagin handiena
duenetarikoa da EGM, eta, multimedia‐izaera duenez, ez du parekorik hedabideen arteko
bikoizketak aztertzeko. Horrek esan nahi du, esaterako, publizitate‐kanpaina bat
planifikatzen dabilen edonork EGM erabili beharko duela telebista ikusten eta gainera
Internetera konektatzen denaren kontsumo‐eredua zein den jakiteko. Edo, berriro ere
adibide gisa, hauteskunde‐kanpaina batean telebistak duen estaldurari egunkari batena
gehitu nahi dion bezeroak hedabide eta euskarrien arteko nolako konbinazioa egin beharko
lukeen jende askorengana heltzeko, edota, alderantziz, pertsona horiekin askotan
kontaktatzeko. Laburbilduz, hedabide bat baino gehiago erabiltzen duten pertsonen gaineko
informazioa eskuratu ahal izateko, EGM edota CIES audientzia‐ikerketetara jo beharra dago.

b) CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité)

Frantziako estatuan, hasiera batean bakoitza bere aldetik garatutako monomedia‐ikerketak
CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité) erakundearen kontrolpean batu ziren
gerora, eta, hala, ikuspegi orokorragoa hartu eta iturri bakarreko emaitzak izateak ematen
duen sendotasuna lortu zuten. Segidan zehaztuko dugu monomedia horien jatorria eta gaur
egun CESPek egiten duen lana.

1949an, irratiaren audientzia neurtzeari ekin zion IFOP‐ETMAR enpresak (gerora, 1961ean,
telebista ere ikertu zuen, tarte batean). Bestalde, 1957an lehenengo aldiz eta, gero, 1964tik
aurrera modu iraunkor batean, egunkari eta aldizkarien audientziari buruzko txostenak
argitaratzen hasi zen CESP. Urteek aurrera egin ahala, 1968tik aurrera, egunkariak, irratiak
eta telebistak aztertzeaz arduratu zen CESP, eta lehen multimedia‐lana egin zuen.

Edozelan ere, eta hemen datza benetako aldaketa, 1993tik aurrera, Frantziako estatuan
egiten diren audientzia‐ikerketen auditoria metodologikoan eta ikuskaritzan espezializatu da
CESP, eta, harrezkero, zuzenean ikerketa‐lanak egin baino gehiago, gainerako ikerketa‐
institutuek egiten dituzten lanak gainbegiratzeaz arduratzen da.

Modu horretara, prentsa idatziari buruzko ikerketak AEPMk (Audience Etudes sur la Press
Magazine), EUROPQNk (Etudes et Unité de Recherche Opérationnelle de la Press
Quotidienne Nationale) eta SPQRk (Syndicat de la Presse Quotidienne Régional) egiten
dituzte. Eta, bestalde, Médiamétrieren ardura da irratiaren eta telebistaren audientziaren
jarraipena egitea.

Esan dugun modura, hasieran, IFOP‐ETMARek egiten zuen irrati‐audientziaren ikerketa,
baina badira urte batzuk Médiamétriren lana dela entzuleak zenbatzea, bai Frantzia
kontinentalean, eta baita itsasoz bestaldeko eremuetan ere. 1986az geroztik, Médiamétriek
irratiari buruzko inkesta erraldoi bat egiten du. Gaur egun, 126.000 pertsonak osatzen dute
inkesta horren lagina. Gainera, panelaren metodologia erabiliz, uhin zein Internet bidezko
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irratigintzaren audientzia zenbatekoa den ere aztertzen du, Panel Radioren bitartez. Panel
Radiok, momentuan momentuko argazkia egitea baino gehiago, irratizaleen kontsumo‐
portaera eta kontsumo horren bilakaera aztertzea du helburu, eta urtean birritan
plazaratzen ditu datuak (iraila/urrian eta urtarrila/otsailean).
Estaturako edo itsasoz bestaldeko lurraldeetarako emititzen duten irratien azterketa egiteaz
gainera, Médiamétriek Médialocales ere badu, tokiko emankizunen audientzia zenbatzeko.

Amaitzeko, telebistak bereganatzen duen audientzia aztertu asmoz, 1981etik aurrera
audimetria erabiltzen da Frantziako estatuan. Hasiera batean CEO‐Centre d’Études
d’Opinionen eta SECODIPen arteko akordioaren ondorioz izan bazen ere, 1988az geroztik
Médiamétrieren esku bakarrik dago audimetro‐panelaren kudeaketa. Lehen ere esan dugun
modura, CESPen ikuskaritzapean, betiere.

Médiamat izenez ezagutua den people meter panelak Frantziako telebistaren audientzia‐
datuak eskaintzen ditu; horretarako, etxebizitzetan ezarriak dituen 4.300 tresna elektroniko
erabiltzen ditu. Lagina osatzen duten 10.500 pertsonen bitartez jakin daiteke ea zenbatekoa
den lau urtetik gorakoen telebista‐kontsumoa eta zer kanal ikusi dituzten pertsona horiek.

Audimetroen funtzionamenduaz hurrengo azpiatalean sakonago arituko garenez, ez dugu
orain Médiamaten lan‐sistemaz besterik esango. Hori bai; aipatuko dugu, Frantziako
estatuko telebista‐kontsumoaz arduratzeaz gainera, Médiamétriek telebistagintzaren
gaineko beste hainbat ikerketa‐lan interesgarri ere egiten dituela, eta haien gaineko
informazioa ematen diela bere bezeroei. Esaterako, NOTAk (New On the Air eta Sports on
Television) fikzioa eta entretenimendua generoetako programazioa eta kirola aztertzen ditu
Europa osoan, bai eta formatuei eta audientziei buruzko informazio asko plazaratu ere.
Gauza bera egiten du One Television Year in the World ikerketa‐lanean ere (Eurodata TV
Worldwide izenez ezagutzen da ikerketa hori).

c) CIES: Hego Euskal Herriko multimedia‐ikerketa

Instituto de Estudios de Opinión, de Mercado y Socioeconómicos lelopean, 1984az geroztik
Hego Euskal Herriko audientzia ikertzen du Iruñean kokatuta dagoen enpresa horrek (Arana,
2004 eta 2011).

Multimedia‐ikerketa bat da (egunkariak, irratia, telebista eta Internet); urtean birritan egiten
da datu‐bilketa, eta, datuak prozesatu eta gero, argitaratu egiten dira. Guztira, aurrez
aurreko 8.600 inkesta egiten ditu urtero; 6.600 Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gainerako
2.000k Nafarroan. EGMren antzera, lagin zorizkoa, proportzionala eta estratifikatua
erabiltzen du.
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Galdetegian, azken egunetako hedabide‐kontsumoari buruzko galderak izaten dira, eta baita
azken denboraldian komunikabideekin izandako harremanari buruzkoak ere.
Esan dugun modura, urtean bitan argitaratzen dira txostenak; audientzia‐datuak autonomia‐
erkidegoka eta lurralde historikoka antolatzen dira.

CIESen bezeroen diru‐ekarpenei esker finantzatzen da ikerketa‐lana, eta haien artean nagusi
dira erakunde publiko eta pribatuak (finantza‐erakundeak eta saltoki handiak, nagusiki),
publizitate‐agentziak eta hedabideak.

d) Beste batzuk

Euskal Herritik haratago egiten diren audientzia‐ikerketa interesgarri batzuk aipatuko ditugu,
labur‐labur.
Lehenik eta behin, FUNDACC (Fundació Audiènces de la Comunicació i la Cultura) ikerketaz
arituko gara. Baròmetre izenez ezaguna den ikerketa‐lan horrek katalanaren lur‐eremuak
hartzen ditu, eta, beraz, Katalunia, Valentzia, Balear uharteak, Andorra eta Ipar Katalunia,
eta katalanez hitz egiten den Aragoiko eremu bat. Guztira, 13 milioi pertsona inguru hartzen
ditu kontuan.
2007az geroztik, multimediako ikerketa‐lan horrek hiru datu‐olatu plazaratzen ditu urtero;
gainera, laginaren tamainari esker (aurrez aurreko 40.000 inkesta), datuak eskualdeka
banakatzeko aukera ematen du.
Baròmetreak, komunikabideen audientzian zentratuta badago ere, bestelako kultura‐
kontsumoei buruzko informazioa ere jasotzen du.

Aipatuko dugun bigarren ikerketa Andaluziari dagokiona da: ikus‐entzunezkoen barometroa,
2007tik hona Consejo Audiovisual de Andalucíak argitaratzen duena. Ikerketa‐lan horretan,
hedabideen irismena eta jendeak haiekiko duen pertzepzioa aztertzen dira. Lagina 2.432
inkestak osatzen dute, eta telefono bidezkoa da galdeketa.

Azkenik, Estudio de Medios para Inmigrantesen gaineko aipamen azkar bat egingo dugu.
ACPI (Asociación para el conocimiento de la Población Inmigrante) elkarteak etorkinek
hedabideen gainean egiten duten kontsumoa du aztergai, 2007az geroztik . Horretarako,
etorkin kopuru altua duten eremuak hartzen ditu kontuan, Espainiako estatuan, hau da,
Madril, Bartzelona eta Mediterraneoko kostaldea. Hamalau urtetik gorako 3.215 pertsona
inkestatzen ditu, aurrez aurre.
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2.2. Telebistaren berezitasunak

Ikusi dugun modura, sekulako balioa eta tradizioa dute multimedia‐ikuspegiarekin eginiko
audientzia‐ikerketek; ez komunikabide guztien audientzia bateratu eta aldi berean bezeroen
esku jartzen dutelako bakarrik, baizik eta baita askotariko euskarri moten arteko audientzia‐
bikoizketen berri ematen dutelako ere.

Hori bai; kolpe batean hedabide asko aztertzeak eta eremu geopolitiko zabalekoak izateak
berez dakar, gehienetan, ikerketaren emaitzak plazaratu arte denbora luzea itxaron behar
izatea (ikusi dugun modura, EGMk hiru eta CIESek bi olatu argitaratzen dituzte urtean) eta,
askotan, datu orokorregiak izatea eta minutuz minutuko audientziaren zehaztasunetara ezin
jaitsi ahal izatea (audimetroak, aldiz, horretarako aukera ematen du).

Irratiaren eta telebistaren kasuan, hedabide horiek garrantzia dutenez gizartean eta
publizitatean, aspaldi dute urratua monomedia‐ikerketen bidea, kanal eta emankizun asko
direlako eta programaz programako audientziari buruzko informazioa lortzea oso
beharrezkoa delako.

Atal honetan, bereziki telebistari buruz arituko gara, eta, zehatzagoak izanda, panel
automatikoa erabiltzen duen audimetria hartuko dugu hizpide. Horretarako, audimetriaren
oinarri orokor batzuk eman ostean, ikerketa hori egiten duten enpresen gaineko azalpen bat
emango dugu; bereziki, Espainiako estatuan aritzen den Kantar Mediari buruz.

a) Audimetria zer den

Telebistaren audientzia neurtzeko erabiltzen den sistema bat da, eta TB‐hargailua pizten den
momentutik izaten diren kanal‐aldaketak zein bestelako jardun batzuk (bideoa, antena
parabolikoa, bideo‐jokoak...) zenbatzen ditu, etxebizitzetan kokatutako gailu elektroniko
baten bidez. Gainera, audimetriak ikusle kopurua zein audientzia osatzen dutenen nortasun
soziodemografikoaren berri ematen du, telebista piztean etxeko kide bakoitzak botoi bat
sakatu behar duelako. Panel automatizatu hori darabilte, hain zuzen, Kantar Mediak (lehen
TNS izenez ezagutua zena), Espainiako estatuan, eta Médiamétrie‐k, Frantziakoan (de Pablo,
1997). Egunean zehar audimetroek bildutako datuak prozesatu eta gero, emaitzak bezeroen
esku egoten dira biharamunean, goizeko lehen ordurako (Jauset, 2000 eta 2008).

De Pabloren (1997) esanetan, hauek dira gaur egungo audimetria definitzen duten elementu
nagusiak: panela izatea, telebista‐kontsumoa modu iraunkor eta sakon batean egitea,
zehaztasuna, azkartasuna, eta audientzia‐datuen eta ikusi diren programen arteko lotura
erakustea.
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Beraz, zorizko inkestetan ez bezala, panela osatzen duten pertsonek luzaroan irauten dute
ikerketaren barruan, eta horri esker azter daiteke kontsumoaren bilakaera. Esan dugun
bezala, gailu elektronikoak jartzen dituzte hainbat etxebizitzatan, eta, haien bidez, telebista
arruntaren erabileraz gainera beste hainbat ikus‐entzunezkoren kontsumoa ere kontrola
daiteke (VTRa, bideo‐jokoak, antena parabolikoa…). Bestalde, segundoz segundoko
zehaztasuna du, eta programak zein jendeak publizitatearen aurrean zer portaera duen
kuantifikatzeko gai da. Beste ikerketa‐teknikekin alderatuta, audimetria oso azkarra da, eta,
esan dugun modura, aurreko eguneko datuak bezeroen esku jartzen ditu hurrengo goizeko
lehen orduan. Eta, azkenik, parez pare jartzen ditu audientzia‐datua eta datu hori zer
telebista‐edukiri dagokion, eta hori oso informazio interesgarria da gidoiak idazten,
programatzen, edukiak ekoizten eta publizitatean dihardutenentzat (Arana, 2004)

Esan ez badugu ere, audimetriaren lehen urratsak irratiaren audientzia neurtzeko egin ziren,
1929an; baina, gero, telebistagintza etortzeaz batera, audimetriak ikus‐entzunezko hedabide
indartsuaren alde egin zuen, irratia albo batera lagata. Azkenaldian, badirudi gauzak aldatuz
doazela: ez irratiarena bakarrik, baizik eta ikus‐entzunezko guztien audientzia
kuantifikatzeko ametsa ere berreskuratu du audimetriak, lan erraza izango ez duen arren.

b) Kantar Media

Taylor Nelson Sofres, bi hamarkada baino gehixeago telebistaren audientzia neurtzen ibili
eta gero, Kantar Media multinazionalean integratu zen, 2010ean, eta ikerketa audimetrikoan
segitzen du lanean harrezkero.

Espainiako estatuko 4.625 etxebizitzatan ezarritako audimetroek eta Espainiako estatuan
bizi diren 12.000 pertsonak osatzen dute Kantar Mediaren panela.
Lagin hori estatuko autonomia‐erkidegoka dago banatuta, eta, EAEn, 350 audimetro daude,
erkidegoko telebista‐kontsumoari buruzko informazioa jasotzeko (Nafarroa telebista‐kanal
propiorik ez duten beste hainbat autonomia‐erkidegorekin batera dago, eta ehundik behera
audimetro dauzka).

Digitalizazioa dela eta, audimetria‐sistemaren eraldaketa teknologikoa handia izan da, eta,
gaur egun, etxebizitzetan jasotzen diren kanal guztien gaineko informazioa jasotzeko gauza
da.
Kantar Mediak Anuario de Audiencias de TV liburua kaleratzen du urtero, eta hori baino
garrantzitsuagoa da Infosys + izeneko programa baliatuta aurreko eguneko datuak zein datu
historiko guztiak eskaintzen dizkiela bezeroei, haiek aldagaien arteko gurutzaketak egin
ditzaten, nahi duten bezala.
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2. IRUDIA: Infosys+ programaren pantailatik ateratako irudi bat. Aukeran dauden eragiketen artean
zein erabiliko diren zehazteko prozesua
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3. IRUDIA: Infosys+ programatik ateratako grafikoa. Zenbait telebista‐kanalen audientzia‐kuota EAEn

4. IRUDIA: Infosys+ programatik ateratako grafikoa. Zenbait telebista‐kanalen programazioaren eta
haietako bakoitzak lortzen duen audientziaren arteko alderaketa
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2.3. Audientziaren esangura eta audientzia‐unitate nagusiak

Azpiatal honetan, hedabide tradizionalen audientzia‐ikerkuntzan gehien erabiltzen diren
kontzeptuak eta unitateak aztertuko ditugu. Horretarako, telebistakoak ardatz modura
hartuko ditugu. Interneti bereziki aplikagarriak zaizkionak ageri dira idazlan honen
hirugarren azpiatalean.
Kontzeptu horien errepasoa egitean, Programaziogintza irrati‐telebistan liburua hartuko
dugu oinarri modura (Arana, 2004).

a) Kontzeptu orokorrak
Ikerketa soziologikoan —eta, horren barruan, bereziki, hedabideen audientziari buruzkoan—
, badira bizpahiru hitz garbi eduki beharrekoak: populazioa, errolda eta lagina (Zabaleta,
1997 eta Jauset, 2000).
Haien sinonimotzat har daitezkeen populazioak, biztanleriak eta unibertsoak, hitz lautan
esanda, ikertu nahi den esparruko unitate guztiak biltzen dituzte; izan pertsonak eta
familiak, izan irrati‐hargailuak eta antena parabolikoak. Guztiek osatzen duten aztergai
denaren multzoa eta, beraz, erreferentzia.
Ikerketak egiteko, sarritan, biztanleria osoa hartu ezinean, haren baitako lagin bat erabiltzen
da. Helburuen, populazioaren tamainaren, aurrekontuaren eta bestelako ezaugarri
metodologiko batzuen arabera, populazio osoa hartu gabe, haren baitako azpiunibertso bat
definitzen da. Lagin horrek bete behar dituen baldintzen artean daude, noski,
unibertsoarekiko osagarri soziodemografikoetan eta portaeretan proportzionatua izatea, eta
adierazgarria izatea.
Zailak, garestiak eta luzeak izaten direnez, unibertso osoa aztertzen duten errolda‐ikerketak
(census) ez dira oso ohikoak izaten. Hori bai; gero ikusiko dugun bezala, Interneteko
audientzia aztertzeko aplikatzen da sistema hori.

b) Audientziaz ari garenean

Denbora tarte batez egunkaria irakurri, irratia entzun, Internetera konektatu edo telebista
ikusi‐entzun duen norbanakoen (zein etxebizitzen) multzoa da audientzia.
Kopuru horren datu absolutuak emateko, milakoak erabiltzen dira (000), eta datu
erlatiboetarako, berriz, ehunekoak (%); azken horietarako, gainera, populazio osoaren edo
azpitalde zehatz baten erreferentzia (rating) eman behar izaten da. Adibidez, EAEn, 16
urtetik 24 urtera arteko gazteetan (241.000 gazte), ETB1 ikusten dutenen ratinga % 5,8 da.

Telebistari dagokionez, Frantziako estatuan, pertsona bat audientziaren baitan aintzat
hartzeko, pertsona horrek gutxienez segundo bat pasatu behar du telebista‐kanal bat
ikusten; Espainiakoan, aldiz, bost segundokoa da iraunkortasunaren denbora‐tartea. Hori
bai; telebistako audientzia‐emaitzak plazaratzeko, audimetroaren zehaztasunari esker,
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segundoz segundokoa ez, baizik eta minutua eta handik gorako denbora‐erreferentziak
erabiltzen dira: iragarkiaren iraupena, ordu‐laurdena eta ordu‐erdia; programa bere
osotasunean, ordu multzoa, eguna, eta abar.

Ikus‐entzuleen kopuruak adierazteko unitate erabilienak milakoak eta, ratingaren kasuan,
ehunekoak izaten dira. Hala ere, badira beste kontzeptu batzuk aipatzeko modukoak.

Audientzia potentziala da telebista edo irrati batek lor dezakeen gehieneko ikus‐entzule
kopurua. Telebistari dagokionez, Espainiako estatuan, Kantar Mediak markatzen duen
audientzia potentziala 4 urtetik gorako pertsonek eta etxean telebista dutenek osatzen dute;
alegia, 39,4 milioi pertsonak. Ezinezkoa da kopuru horretatik gorako audientziarik lortzea.

c) Audientzia‐indizeak

Aurreko azpiatalean, audientziaren esangura orokorra azaldu dugunez, orain, irrati‐
telebistaren audientzia‐ikerkuntzan gehien erabiltzen diren ratioak edo indizeak aipatuko
ditugu: ratinga, reacha eta kuota.

Batez besteko audientziak edo ratingak telebista‐kontsumoaren batez bestekoa adierazten
du, ehunekotan. Hau da, populazio osoa kontuan hartuz, telebista ikusten ari direnen
portzentajea zenbatekoa den, edota, zehatzago, multzo horretatik kanal bakoitzari dagokion
zatia zein den.

Denbora‐tarte jakin batean (minutua erreferentzia gisa, eta hortik gorakoak, eta baita
programak, eguneko emisio‐ordu guztiak... ere) telebista ikusten ari direnen kopuruak
biltzeak batez besteko izaera ematen dio, kontuan hartzen baita zenbat denbora ikusi duten
pertsona horiek telebista, eta minutu jakin batzuetan suertatzen diren errepikapenak
kontabilizatzen dira. Beste era batera esanda, programa baten minutu bakoitzeko batez
besteko ikusle kopurua adierazten du ratingak.

Programa baten ratinga kalkulatzerakoan, momentu horretan telebista ikusten ari direnak
eta ari ez direnak ere kontuan hartzen dira, telebistak zenbaterainoko irismena daukan
erakuste aldera.
Esan ditugunak formula gisa adierazita, ratinga edo batez besteko audientzia = (telebista
ikusleak / unibertsoa) x 100

Audientzia metatua (Reach) da minutu batez behintzat telebista edo irratia ikusi/entzun
duten pertsonen kopurua.
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Irratian, oso erabilia da indize hori; izan ere, irrati‐audientzia aipatzen denean, askotan,
gutxieneko denbora batez (minutu batez) irratia kontsumitu dutenen kopurua adierazten da.
Pertsona bakoitza behin baino ez da zenbatzen, eta bikoizketak alboratu egiten dira. Beraz,
zenbat denbora baino gehiago, audientzia zenbatekoa den adierazten du kontzeptu horrek.

Telebista edo irratia ikusten/entzuten ari direnen artean kanal edo emankizun bakoitzean
zenbat dauden adierazten duen kopurua, berriz, audientzia‐kuota (Share) izenez ezagutzen
dugu. Momentu jakin bateko audientzia‐lehian programa edo kanal baten postua zein den
erakusten du kuotak. Ratingarekin batera, indize erabiliena da. Audientzia‐kuotak ez du
audientziaren tamaina adierazten; aitzitik, ehunekotan plazaratzen du irrati‐emankizun edo
kanal bakoitzaren lekua zein den.
Kuota = (kanal edo programa zehatz bat ikusi dutenak / oro har telebista ikusi dutenak) X
100

Hasieran esan dugun modura, audientzia‐ikerkuntzak izaera eta helburu praktikoa du.
Bereziki baliagarria da komunikabide baten irakurleak/ikus‐entzuleak zein diren
identifikatzeko eta hedabideak berak definitua duen targetarekin bat datorren ala ez
jakiteko.
Behin hori jakinda, hedabide bakoitzak eskaintzen dituen edukiek (informazioa,
entretenimendua eta publizitatea) zenbaterainoko arrakasta duten jakiteko balio digu.
Irratiaren eta, bereziki, telebistaren kasuan, audimetriari esker jakin daiteke zein den
programek lortzen duten audientziaren tamaina eta izaera soziodemografikoa, segundoz
segundo. Beraz, ezinbesteko informazio‐iturri bat da programatzaileentzat.

3. Interneteko audientzian arakatuz
Interneti dagokionez, bizi‐bizirik dagoen ikerketa mota bati buruzko apunte batzuk emango
ditugu, kontuan izanik hedabide horri dagokion ikerkuntza, hedabidea bera bezalaxe,
hastapenetan dagoela.

3.1. Neurketa‐sistema
Une honetan, bi hurbilketa metodologiko erabiltzen dira Interneteko audientzia aztertzeko,
webgunea eta erabiltzailea abiapuntu modura hartzen dutenak: site centric eta user centric.
Hala ere, bada erdibideko hirugarren bat ere, aipatutako bi horien konbinazioaren ondorioa
dena eta hibridoa edo bateratua deritzona.
Site centric ikerketak arretagune bateko trafikoa neurtzen du, bilaketa‐kode identifikagarriak
txertatuz; kode horiek informazioa itzultzen dute, norbaitek webgune bateko edozein eduki
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kontsultatzen duen bakoitzean. Hurbilketa hori ad centric izenez ere ezagutzen da
publizitate‐kontsumoaren neurketaren arloan. Ikerketa mota horrek oinarri teknologikoa
duenez, kodeak (garai batean, log izenekoen identifikazioa) edo tag‐ak baliatzen dira
webgune batean gertatzen diren gauza guztiei buruzko erroldaren jarraipena egiteko.
Ikerketa‐sistema hori kanpoko ikerketa‐enpresek erabil dezakete, edo webgunearen
kudeatzaileek ere barrutik gara dezakete. Batetik zein bestetik lortutako informazioa
ezinbestekoa da, gaur egun, webguneak behar bezala kudeatzeko.
Errolda‐ikerketa bat denez (ikusi dugun bezala, halakoetan unibertso osoa aztertzen da, eta
ez da laginik erabili behar izaten), ez dago estrapolazioen bidea hartu beharrik. Hala ere,
sistema horrek dakarren arazo nagusia da ez duela profil soziodemografikorik ematen, eta,
gainera, nabigatzaileak erabiltzaile bakarrekin identifikatzen ditu. Dena den, sistemak
abantaila handiak ditu, hala nola neurketa‐unitate estandar homologatuak izatea, modu
independentean ikuskatu direnak, eta arau eta prozedura publikoak izatea; horrek
merkatuan nolabaiteko adostasuna bermatzea ahalbidetzen du. Metodologia horri esker,
webguneen sailkapen erkatua lortzen da, bai eta site batek Interneten unibertso osoan eta
haren kategoriako multzoan duen garrantzi erlatiboari buruzko informazioa ere.
Metodologia horretan, kontuan hartu behar dugu metodologiaren beraren oztopo bat:
Interneteko unibertso aktiboa orriak etiketatu dituzten webguneen audientziak osatua da.
Hori dela eta, webguneetako trafikoari buruzko informazioa itzultzen dute, eta, horri esker,
baterako informazioa lortzen da estatu jakin bateko eta nazioarteko trafiko horri buruz,
edozein lekutatik eta edozein gailutatik. Metodologia hori, beraz, edukiak optimizatzera eta
publizitatea merkaturatzera bideratzen da, funtsean.
User centric neurketak, berriz, erabiltzailearengan jartzen du arreta. Ikerketa
demoskopikoan oinarritzen da, eta, beraz, norbanakoak ikertzen ditu kanpoko neurketa‐
sistema batetik abiatuta (kasu honetan, panela), telebistako audimetrian gertatzen den
bezala, nahiz eta ezaugarri ezberdinak dituzten.
Neurketa‐unitatea “erabiltzaile bakarra” da, eta helburua profil eta portaera
soziodemografikoei buruzko datuak ematea da. Interneteko panelen araberako neurketak
zailtasun asko ditu, arrazoi hauengatik: Interneteko unibertsoaren ezaugarriak berak, zenbait
kokagunetan (adibidez, lantokitik) instalatzeko eta kontsumoa neurtzeko arazo handiak, eta
komunikabideari atxikitako zatiketak berak sortutako laginen tamaina txikia. Baina,
audientziaren ikerketa hobeto ezagutzeko eta jarraitzeko abantailak badituenez, sistema
garatu eta etengabe hobetu da, baita Interneten ere.
Horretarako, aztertu beharreko unibertsoa behar bezala neurtzeko asmoz, haren
adierazgarritasun estatistikoa hobetzen saiatu dira, eta, horretarako, EGMren erreferentzia
erabili dute.
Bi metodologien alde onak eta txarrak kontuan hartuz, metodologia konbinatu bat garatu
da, hibridoa edo bateratua deritzona. Hurbilpen horren helburua da bi metodologien
abantailak baliatzea eta metodologia bakoitzak bere aldetik eman dezakeen ikerketa‐sistema
baino askoz eraginkorragoa den beste bat lortzea.
Norbanakoak, profil soziodemografikoak eta edukien audientzia neurtu beharrak ahalegin
hori ekarri dute, eta horretan ados dira merkatuko eragile guztiak, hala komunikabideen eta
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iragarleen elkarteak, nola neurketa‐enpresak. Asmoa da sistema horrek audientziari buruz
ematen dituen datuak etorkizun hurbilean benetako moneta bakarra izatea.

3.2. Neurketa‐enpresak
Atal honetan, Interneteko audientziaren ikerkuntzan ari diren enpresak eta merkatuko
eragile gisa parte hartzen duten erakundeak/elkarteak zehaztuko ditugu.
Azken horietako bata da da AIMC. Besteak beste, audimetria‐eragiketa fidagarri,
adierazgarri, irmo eta doitu baten erreferentziak ezartzen ditu, EGMren bidez. Halaber, IAB
(Interactive Advertising Bureau) dago, komunikabide digitaletako publizitatearen sektorea
estatuan ordezkatzen duen elkartea. Eta, amaitzeko, OJD Interactiva dago; aspalditik hona
Interneteko errolda‐neurketa zein audientzia ikuskatzen jarduten duen enpresa, alegia. OJD
Interactivak ziurtagiri independenteak eskaintzen dizkio merkatuari homologatutako
neurketen eta estandarren bidez.
Neurketa‐enpresa asko aipa genitzake, baina Espainiako estatuko merkatuan jarduten duten
enpresa nagusiak ekarriko ditugu hona. Haietako bat da Nielsen, gaur egun errolda‐
ikerketaren zein panelaren bidez hornitzen dena. Horretaz gainera, datu hibridoak ematen
hasi zen lehenengo enpresa da.
Merkaturako neurgailu bakarra bilatzearen ondorioz, 2011n eta 2012an, komunikabide eta
elkarte guztietako kideek osatutako batzorde batek enpresa bat hautatu zuen, lehiaketa
publiko baten bidez, datu horiek ikerkuntzan diharduten enpresa guztiei emateko.
Comscorek irabazi zuen lehiaketa. Gaur egun, enpresa hori ari da eskuratzen neurketa
bakarrerantz abiatzeko prozesuan bezero gehien, telebistak jarraitu duen eredua nolabait
aplikatuz; hau da, merkaturi bere datuak eta softwarea saltzen dizkion enpresa pribatu bat
da.
Gaur egun, bi enpresa horiek dira (Nielsen eta Comscore) aipatu berri dugun metodologia
bikoitzaren arabera datuak eskaintzeko eta datu horiei metodologia bateratua gehitzeko gai
diren bakarrak, nahiz eta zeinek bere mailan eskaintzen dituen zerbitzu horiek.
Enpresa horiek eskaintzen dituzten tresnez gainera, badaude beste batzuk, web
analitikarako softwarea eskaintzen dutenak; adibidez, Google Analytics, Omniture,
Webtrends eta Weborama.
Frantziako estatuan ere, bi sistemak daude: alde batetik, Cybermetriek Interneteko
audientziak neurtzen ditu, Nielsenen panela erabiliz, eta, bestetik, OJDk ere
komunikabideen rankinga eta informazioa ematen du.

3.3.

Audientziarekin lotutako kontzeptuak eta audientzia‐unitate nagusiak

Interneteko audientzia ikertzeko eta emaitzak irakurri ahal izateko unitate nagusiak eta
erabilienak aipatuko ditugu azpiatal honetan.
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Erabiltzaile bakarra: denbora‐tarte batean webgune bat bisitatzen duten banakako
erabiltzaile guztien kopurua da, erabiltzaile bakoitza zenbat aldiz sartzen den kontuan hartu
gabe.
Nabigatzaile bakarra: erabiltzaile bakar bat hainbat nabigatzaile bakar izan daiteke, zenbait
faktore kontuan hartuta: zein ordenagailutatik sartzen den webgune batera, ea bere
cookieak ezabatu dituen, etab. Batzuetan, sinonimo gisa agertzen dira kontzeptu horiek,
baina kontuan hartu behar da esangura desberdineko kontzeptuak direla.
Bisitaldia: erabiltzaile batek epe batean webgune batera egiten dituen bisitak, hau da,
denbora‐tarte zehatz batean (30 minutu) erabiltzaileak ez badu webgunean eskaera berririk
egiten, hurrengo eskaerak bisita berri baten hasiera markatuko du.
Ikusitako orrialdea: webgune bat zenbat alditan bisitatu den, edo, bestela esanda,
erabiltzaileak egindako eskaera baten ondorioz hari bidali zaizkion fitxategien multzoa da.
Horiek unitate nagusiak izanda ere, askoz gehiago ere erabiltzen dira, hala nola zenbat
denbora iraun duen erabiltzaileak webgunea ikusten, errebote‐tasa, bisitaren maiztasuna,
etab.

Gogoetarako galderak
‐ Zergatik komeni da komunikabideen audientzia neurtzeko erakunde independenteak eta
fidagarriak izatea?

‐ Komunikabide tradizionalek gero eta pisu txikiagoa dute Internet dela eta. Zer ondorio
izango ditu horrek gure jendartean?

‐ Audientzia‐ikerkuntza kualitatiboaren garrantziak gora ala behera egin du azken
hamarkadan? Zer dela eta?

Zereginak

‐ Konparatu komunikabide handiek euskarri tradizionaletan eta Interneten lortzen dituzten
audientziak. Horretarako erabili ratinga, kuota eta, maila kualitatiboago batean,
erabiltzaileen interakzio‐mekanismoen pisua. Parekagarriak dira?

‐ Zerrendatu metodologia kualitatiboak erabiliz Interneteko audientzia ikertzeko egin
daitezkeen azterketa‐lan batzuk.
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‐ Adierazi Euskal Herriko webgune baten audientziaren bilakaera Google Analytics tresna
erabiliz. Zertarako erabil daiteke tresna horrek eskaintzen duen informazioa?

Glosarioa

‐ Audientzia: Hedabideak irakurtzen, ikusten edo entzuten dituztenek osaturiko jende
multzoa. Irratiaren eta telebistaren kasuan, pertsona bat audientziaren partaidetzat
hartzeko, nahikoa da pertsona hori hargailuak martxan dauden tokian egotea. Interneten
kasuan, konexioa egin beharra dago.

‐ Audimetria: Telebistaren zein irratiaren audientzia neurtzeko sistema automatizatua.
Etxeetan jartzen diren edo panelkideek soinean eramaten dituzten tramankuluen bidez,
panelkideak zein irrati edo telebista ikusten edo entzuten ari diren jakin daiteke. Jasotako
informazioa datu‐base batera igortzen da, telefonoz, egunaren amaieran, eta,
biharamunerako, bezeroen esku dago. Audimetriaren historian, askotariko eredu motak
erabili dira: etxebizitzakoa (house‐hold/set meter), pertsonala (people meter) eta
eramangarria (portable meter).
‐ Bisitaldia: erabiltzaile batek webgune batera egiten dituen bisitak, hau da, denbora‐tarte
zehatz batean (30 minutu) erabiltzaileak ez badu webgunean eskaera berririk egiten,
hurrengo eskaerak bisita berri baten hasiera markatuko du.
‐ Erabiltzaile bakarra: denbora‐tarte batean webgune bat bisitatzen duten banakako
erabiltzaile guztien kopurua da, erabiltzaile bakoitza zenbat aldiz sartzen den kontuan hartu
gabe.
‐ Ikusitako orrialdea: webgune bat zenbat alditan bisitatu den, edo, bestela esanda,
erabiltzaileak egindako eskaera baten ondorioz hari bidali zaizkion fitxategien multzoa da.
‐ Kuota: irratia, telebista edo Internet kontsumitu dutenen artean kanal/programa bakoitza
ikusi edo entzun dutenen zenbatekoa, ehunekotan (Sharea).

‐ Lagina: Unibertsoaren azpimultzoa, unibertso horren osagarri soziodemografikoetan edo
portaeretan proportzionatua. Ikerketa soziologikoan —eta, bereziki, audientzia‐ikerketan—,
beharrezkoa da, unibertso osoarentzako zenbatespenak errazago eta merkeago lortzeko.

‐ Nabigatzaile bakarra: erabiltzaile bakar bat hainbat nabigatzaile bakar izan daiteke, zenbait
faktore kontuan hartuta: zer ordenagailutatik sartzen den web batera, ea bere cookieak
ezabatu dituen, etab.
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‐ Panela: Audientzia‐ikerketa jarraitua egiteko antolatzen den jende multzoa, zeinari buruz
hedabide‐kontsumoaren gaineko informazio‐bilketa egingo den, maiztasun handiz.
Batzuetan, panelkideak idatziz erantzun behar izaten dio galdetegiari, eta, bestetan, aldiz,
beraren kontsumo‐portaera modu automatizatuan jasotzen da, audimetroa etxean izan edo
soinean eramaten baitu.

‐ Ratinga: kanal/programa zehatz bat ikusi edo entzun dutenen ehunekoa, populazio osoa
(edo populazio horretan mugaturiko xede‐talde bat) kontuan hartuta. Kopuru hori
kalkulatzeko, irratia edo telebista piztu ez dutenak ere kontuan hartzen dira, eta, gainera,
ikus‐entzuleen batez besteko kontsumoa erabiltzen da erreferentzia gisa.

‐ Unibertsoa: Ikerketa baterako definitzen den jende/hargailu multzoa.
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
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0. Sarrera
90eko hamarkadatik, hedabide‐enpresak egokitzapen‐prozesu askotan murgilduta daude.
Haietako gehienek gaur egun komunikazioa eta kazetaritza ulertzeko ezinbesteko bihurtu
den kontzeptu gako batekin zerikusia dute; konbergentzia mediatikoa edo multimedia‐
konbergentzia delakoarekin, hain zuzen. Joko‐eremu berri horrek eragin nabaria du gure
esparruan, non kontzeptu gero eta ezagunagoak zabaltzen ari diren, hala nola multimedia‐
kazetaritza, kazetaritza konbergentea edo cross‐media kazetaritza. Zalantzarik gabe, pil‐
pilean dago konbergentzia mediatikoa giro profesional eta akademikoetan; nolabait ere,
mahaigaineratzen dituen itaunengatik.
Hurrengo epigrafeak konbergentzia fenomenoaren ondorioz gertatzen ari diren aldaketetan
sakontzera datoz. Izan ere, kapitulu honek bi helburu ditu: batetik, komunikazio‐enpresen
eta ‐taldeen konbergentzia maila aztertzeko baliabideak edo adierazleak eskaintzea; eta,
bestetik, fenomeno horri buruz gogoeta kritikoa egiteko tresnak ematea, erakundeen
tamaina, zabalkunde edo konbergentzia mailak axola barik. Azken atalean, gure ingurunean
egiten ari diren ahaleginak aintzatesteko nahian, EITB eta Goiena taldeen esperientzia
konbergenteak aztertuko dira. Kasu horien bidez, gure inguruko zuzendari eta kazetariek
dituzten zailtasun eta erronkak agerian ipini nahi dira, eta enpresa bakoitzak bere
idiosinkrasiarekin bat datozen irtenbideak bilatu behar dituela azpimarratu.
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1. Kontzeptuak argitzen
Gure alorrean, konbergentziak ñabardura asko azaltzen ditu, eta hainbat ikuspuntutatik
jorratzen da. Konplexutasun hori erakusteko, Convergencia digital en los medios de
Comunicación (López y Pereira, 2010) proiektuko ikertzaileek emandako azalpen biribilari
jarraituko diogu lan honetan. Lan horren arabera, konbergentzia hainbat dimentsiotan
eragiten duen makroprozesu bat da, aldibereko aldaketak sustatzen ditu‐eta teknologia‐,
enpresa‐, lanbide‐ eta eduki‐esparruetan. Askotariko esparru horietan izaten diren mailaz
mailako bilakaerek eragina dute elkarrengan, eta informazio‐enpresak multimedia‐izaerara
bultzatzera bideratzen dira, gaur eskura dauden plataforma eta hedabide guztiei etekin
handiena ateratzeko asmotan. Konbergentziaz aritzean, garrantzi handiegia eman ohi zaio
teknologiari, eta arestian emandako definizioak azpimarratzen du ez dela faktore bakarra.
Era berean, konbergentziaren behaketan faktore baldintzatzaile bat baino gehiago jokoan
sartzen direla ulertzen da (1. irudia).

1. IRUDIA
Konbergentzia mediatikoaren faktore baldintzatzaileak
Iturria: Zhang‐en eskemaren egokitzapena (2011)

Nolanahi ere, konbergentzia mediatikoaren pizgarriak izan diren neurrian, teknologia
digitalak eta World Wide Web sareak izan badira garrantzitsuak. Digitalizazioak edukia
malgutu du, eta, era horretan, plataformari edo transmisio‐bitartekoari garrantzia kendu
dio. Horri esker, eduki‐formatuek baldintzatutako monomedia‐eredutik, plataforma anitzeko
edo cross‐media deritzon beste eredu batera pasatu da. Eredu horren arabera,
hartzailearengana iristeko estrategia onena da garrantzitsuena, baita markaren nagusitasuna
ere, hedabidea edo euskarria alde batera utzita (2. irudia). Bestalde, WWWak askotariko
eduki‐formatuak multzokatzea ahalbidetu du —telebistako irudia, irratiko audioa, prentsako
informazioa, eta abar—. Testuinguru horretan, informazio‐enpresek —publikoek zein
pribatuek— new mediaren negozioan ipini dute arreta, eta formula aproposena bilatzen
dute, plataformen berezitasunak eta osagarritasunak kontuan hartuta, hedabide
tradizionalak eta berriak benetan sinergiaz funtziona dezaten. Oraingoz, ziberhedabideek
erakusleihoaren zeregina dute, eta plataforma anitzeko ereduen arteko eduki‐fluxu
partekatuak sustatzera bideratuta daude; batez ere, prentsako, irratiko, edota telebistako
produktuak.
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2. IRUDIA
Konbergentziaren aroko komunikazio‐paradigma berriak
Iturria: egilea

Teknologia berriei esker, beraz, enpresaren zeregin informatiboa beste ikuspuntu batetik
aztertzen hasi dira; plataforma anitzeko estrategia edo cross‐media estrategiaren
ikuspuntutik, hain zuzen. Hirugarren irudiak erakusten duenez (3. irudia), hasiera batean,
estrategia horrek edukien banaketarekin du zerikusia; baina, denbora pasatu ahala,
enpresako aurrerakuntzek (azpiegitura teknologikoetan, erredakzioetan, eta abarretan)
aukera ematen dute produkzio‐fasean ere plataforma anitzeko estrategia martxan jartzeko
(multimedia‐produkzioa). Ildo horretatik, cross‐media edukien estrategia banaketa‐faserako
pentsatuta dagoenez, aldaketak urriak izaten dira erredakzioen egituran, espazioen
berrantolaketa salbu: prentsako, irratiko edota telebistako eta Interneteko erredakzioak gela
berean biltzen dira, baina erredakzio bakoitza bere aldetik ibiltzen da oraindik, eta kazetariak
monomediak dira.
Gerturatze‐ekimen horren xedea barne‐kulturak malgutzea da, eta arian‐arian hedabideen
arteko koordinazio‐dinamikak finkatzea. Epe laburrean, ziberhedabidearen lanak
koordinazio‐ eta kolaborazio‐dinamika sendoagoak suspertzen ditu. Plataforma anitzeko
estrategia ekoizpen‐fasera helduz gero, talde‐efektua begi‐bistakoa izango da, eta bai
edukien planifikazioa, bai edizio‐editoriala hedabide guztietan pentsatuz egingo dira.
Plataforma guztietarako edukiak modu bateratu eta erabilgarri batean ekoizteko, edukiak
kudeatzeko azpiegiturak moldatzeaz gainera, taldeak edo enpresak erabaki dezake
erredakzio‐mahai bakar bat sortzea. Ekoizpen‐eredu horrek kazetariei zuzenean eragiten die,
erredakzio integratuak multimedia‐profila eskatzen baitie. Ildo horretatik, badirudi
“prentsako kazetaria”, “irratiko kazetaria”, “telebistako kazetaria” edo “ziberkazetaria”
terminoak aspaldikoak direla, “talde‐kazetaria” edo “marka‐kazetaria” ez bezala.
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3. IRUDIA
Konbergentziaren ondorioak kazetaritzan: edukien ekoizpena, erredakzioa eta profesionalak
Iturria: egilea

Laburpen gisa, informazio‐enpresak “eduki‐fabrika” bihurtzera bideratzen da estrategia
konbergentea; alegia, taldeak sortutako edukien ustiapen eta hedapen handiena baino ez
dute bilatzen bat‐egite teknologiko eta profesional osoa lortzeko izaten diren bilakaerek.
Alde horretatik, erredakzioen egitura motaren arabera, erredakzioen arteko elkarlan
mailaren arabera eta edukiak zein ekoizpen‐baliabideak partekatzeko moduaren arabera,
hiru eredu nagusi daude (López y Pereira, 2010: 58):
a) Monomedia‐eredua: hedabideak bere erredakzioak sortutako edukiak baino ez ditu
zabaltzen.
b) Plataforma anitzeko banaketa: erredakzio bakoitzak monomedia‐edukiak zabaltzen
ditu, baina edukiak parteka ditzake beste erredakzio batekin (adibidez, webguneak
irratiko eta telebistako informazioak egokitzen ditu, eta azken horren ikus‐entzunezko
baliabideak erabiltzen ditu).
c) Plataforma anitzeko planifikazioa eta banaketa: taldeko hedabideek beren estaldurak
koordinatzen dituzte erredakzio bateratu batean, non kazetariak euskarri guztietarako
edukiak sortzeko gai diren.
Azkenik, nahiz eta azaletik azaldu, lehen aipatutako talde‐efektuak beste eduki‐sinergia mota
batzuk ere bultzatzen ditu, “sustapen gurutzatua” —cross‐media promotion, ingelesez—
deritzon estrategiarekin lotura dutenak. Sinergia hori talde‐hedabideak elkarren artean
sustatzera bideratzen da, eta audientziak hedabide batetik bestera eramateko balio du.
Sustapen‐jarduera horren onura, beraz, dirua eta giza baliabideak ez xahutzeko lankidetza
eta elkarlana baliatzean datza. Guztiz berria ez bada ere, horrelako ekimenek bultzada
handia izan dute azken urteotan, kualitatiboki zein kuantitatiboki, webgunearen rolari esker,
prozesu konbergente guztien katalizatzaile gisa. Izan ere, webguneak beste hedabideak
sustatzea da ohikoena, dela publizitate korporatiboaren bidez, dela edukiak (testuak,
bideoak, audioak) beren eskura jarriz.
Era berean, elkarrekiko sustapena denez gero, prentsa inprimatuak ziberhedabidea
bultzatzen du azalean —goiburuaren ondoan— URLa idatziz edo albisteetan sakontzeko
Interneteko atarira jotzeko deia eginez. Halaber, telebistak webgunea sustatzen du,
hasierako eta amaierako pantailetan URLa txertatzen baitu, aurkezleen aipamenen eta beste
hainbat baliabideren bidez. Irratiko aurkezleek ere webgunea aipatzen dute beren
programetan, entzuleei informazioa zabaltzeko aukerak emateko asmoarekin, gune
interaktiboetan parte har dezaten edo saioak stremingean eta nahieran kontsumitzeko.
Prentsak, irratiak eta telebistak elkar sustatzen dute; nagusiki, publizitate korporatiboaren
bidez edo aurkezleei egindako elkarrizketen bidez.
Funtsean, konbergentzia mediatikoaz ari bagara, ezinbestean, edukiak planifikatzeko,
lantzeko eta hedatzeko sortu diren modu berriei buruz hitz egin behar dugu, kontuan izanda
prozesu horiek teknologia‐, merkatu‐, profesionaltasun‐ eta kontsumo‐ezaugarri berrien
menpe daudela. Ikuspegi hori baliagarria da konbergentzia hizpide hartzean faktore
teknologikoa neurriz kanpo ez balioztatzeko; nahiz eta, lehen esan bezala, digitalizazioa
ezinbesteko baldintza izan konbergentzia‐prozesuak pizteko. Are gehiago, teknologiak eta
plataforma anitzeko banaketa‐estrategiak ez dute bermatzen elkarrizketa edo erredakzioen
arteko kooperazioa eta elkarlana egongo denik. Horrenbestez, ez da komenigarria
multimedia‐konbergentziaren sinonimotzat hartzea osotasun horren zati edo errealitate
partzialak: digitalizazioa, plataforma anitzeko banaketa, balio‐aniztasun mediatikoa,
multimedia, eta abar. Onartua da, alabaina, integrazioa hitza; erredakzio, hedabide, euskarri
eta prozesuetan lor daitekeen konfluentzia maila altuenaren adierazgarria baita. Are
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gehiago, integrazioa erredakzioen fusioa azaltzeko erabiltzen da bereziki, eta horrek zerikusi
garbia du edukiekin eta kazetarien lanarekin.

2. Konbergentzia eta teknologia
80ko eta 90eko hamarkadetan, konbergentziaren inguruko lehenengo analisiek teknologia‐
faktorea nabarmendu zuten. Egia esan, azken iraultza teknologikoa —hots, digitalizazioa—
izan da konbergentzia sustatzeko aurretiko baldintza. Sarreran aipatu denez, eduki digitalak
errazago molda daitezke plataforma anitzeko ereduetara, eta informazio‐enpresek aukera
hori baliatu nahi dute. Gainera, merkatuan ziztu bizian zabaltzen ari dira gero eta
higikorragoak, interaktiboagoak eta multimediagoak diren gailu berriak (smartphoneak, I‐
phoneak, tabletak, agendak, eta abar). Gailu horiek Interneteko edukien sarrera kopurua
handitzen dute, informazioa eta datuak pantaila berrietan kontsumitzeko grina baitakarte.
Kontsumo‐ereduak aldatuz doaz, eta, funtzionalki zein komertzialki, aldaketa hori
plataforma berriekin lotzen da. Komunikazio‐enpresak dagoeneko lan egiten hasi dira
publikoaren informazio‐eskakizun berriak asetzeko, beren ekoizpen‐ eta banaketa‐helburu
estrategikoak egoera berrira moldatzen ari baitira, lehenago aipatu bezala.
Teknologia‐faktorearen eragina kazetaritza‐jardueran ere sumatzen da. Izan ere, prentsan,
irratian eta telebistan, teknologia digitalak eta informatikak ordezkatu ditu aspaldi erabiltzen
ziren tresna analogikoak. Informazioa lantzeko eta editatzeko erreminta gehienak gailu
bakar batean bildu dira, eta horrek kazetarien balio‐aniztasun teknologikoa edo
instrumentala bultzatu du. Teknologia berriak erredakzioan sartzeak lana errazten du, nahiz
eta askotan ere erreparo handiak sortzen dituen, kazetariak birziklatzea eskatzen duelako.
Testuinguru horretan, aldaketak azkarregi gertatzen ari direlako susmoa dute hainbat
kazetarik.
Gaur egungo erredakzioetan erabiltzen diren tresnen artean, Content Manager System
(CMS; Eduki Kudeatzaile Sistema) deritzona da garrantzitsuenetariko bat. Izan ere, CMSa
webgunearen plataforma editoriala da, eta, datu‐baseen logika erabilita, multimedia‐
formatuak —testua, audioa, bideoa, argazkia, grafikoa— konbinatzen ditu. Ohiko
hedabideen material eta albisteak ustiatzeko aukera ematen duenez, funtsezko baliabide
bihurtu da plataforma anitzeko banaketa‐estrategiarako. Azken urteotan, enpresa
gehienetan egokitze‐prozesuak egin dira CMSaren multimedia‐gaitasuna handitzeko. Ildo
horretan, CMSaren funtzionaltasuna eta automatizazioa hobetu egin da, audioak eta
bideoak webgunean gero eta azkarrago eskegitzeko. Hainbaten ustez, CMSen bilakaeran,
multimedia‐gaitasun hori askoz handiagoa izango da, eta, etorkizunean, integrazioari begira,
CMSak plataforma guztietako edukiak kudeatzeko gai izango direla aurreikusten da
(Salaverría eta García Avilés, 2008).
Edonola ere, begitartean izan behar dugu konbergentziaren muina ez datzala azpiegituren
edo tresnerien aldaketa teknologiko hutsetan, baizik eta plataforma anitzeko ereduen bidez
eduki eta zerbitzuak ustiatzean. Kazetarien zerbitzuetara dagoen tresna bat baino ez da
teknologia, eta kazetarien lana ahalbidetzen duen neurrian baino ez da garrantzitsua.
Ondorioz, askoz emankorragoa omen da aztertzea zer eragin izaten ari den teknologia
kazetarien ekoizpen‐errutinetan eta lan‐profilean.
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3. Konbergentzia eta enpresa
Enpresa mailan, konbergentziaren eragina dibertsifikazioan sumatzen da. Alde horretatik,
hainbat komunikazio‐sektoretako enpresen arteko fusio edo elkarlanak bultzatzen ditu.
Hainbatetan, aliantza horiek megafusioak dira, eta nazioz gaindiko sare mediatiko erraldoiak
sortzen dituzte. Sare horiek, ostera, egoera zail batean kokatzen dituzte tokiko eta
eskualdeko hedabideak. Maila txikiago batean, dibertsifikazioa gertatu zen 90eko
hamarkadaren erdialdean, Interneteko negozioan sartzearen ondorioz. Garai hartan,
prentsa‐, irrati‐ eta telebista‐enpresa gehienek beren negozioak dibertsifikatu zituzten,
Interneterako hedabide homologoak sortuta. Lehenengo mugimendu horien xedea izan zen
plataforma merke batean jatorrizko hedabidearen edukiak iraultzea. Denboraren poderioz,
ordea, ziberhedabideek berezko gaitasunak garatu dituzte, eta argitaratzeko askatasun gero
eta handiagoa lortu dute. Beraz, konbergentziaren ikuspuntutik, gaur egun hurrengo
aukerak bereiz daitezke:
− Monomedia‐eredua: enpresak hedabide bakar bat kudeatzen du. Internet agertu
zenetik, eredu hori ez da ia erabiltzen.
− Bimedia‐eredua: enpresak hedabide inprimatu bat (egunkari bat, astekari bat…), irrati
bat edo telebista bat du, gehi ziberhedabide bat.
− Trimedia‐eredua: eredu hori nagusi da irrati‐ eta telebista‐taldeetan (irratia, telebista
eta ziberhedabidea).
− Multimedia‐eredua: aurreratuena da, hedabide guztiak hartzen baititu kontuan
(prentsa, irratia, telebista eta Internet). Goiena taldearen eredua da, esaterako.
Konbergentzia‐prozesuetan, funtsezkoa da enpresaren edo taldearen identifikazio‐marka
bakarra izatea. Egon badaude horixe erakusten duten hainbat eredu; esaterako, 2008an,
Hitza euskarazko eskualde‐egunkaria paperean eta webgunean goiburu bera erabiltzen hasi
zen (Hitza.info), eta gauza bera egin zuen El Mundo egunkariak 2009an (Elmundo.es).
2008an, EITBk erabaki zuen bere identitatea Interneten indartzea marka bakar baten bidez:
Eitb.com. 2011n, Goiena Taldeak bere identitate korporatiboa sendotu zuen, eta Goienkaria
astekariari izena aldatu zion: Goiena jarri zioten, Goiena TB eta Goiena.com‐en logikari
jarraituz. Konbergentziak agerian utzi du komunikabide tradizionalak eta berrien arteko
harremana aldatu egin dela. Ziberhedabidea jadanik ez dago partner‐aren (prentsaren,
irratiaren edo telebistaren) menpe, komunikabide horiek guztiak maila berean baitaude,
nahiz eta webguneak beste hedabideetako materialak ustiatzeko balio izan. Internet izan da
konbergentziaren eragilea, baina konbergentziak edozein hedabideren nagusitasuna
saihesten du, ziberhedabidearena barne. Izan ere, konbergentziaren filosofiak plataforma
eta hedabideen arteko orekaren alde egiten du.

4. Konbergentzia mediatikoaren eragina erredakzioetan
Konbergentziak barruko aldaketak ere sustatzen ditu informazio‐enpresetan, besteak beste
erredakzioen antolaketarekin zerikusia dutenak. Moldaketa horiek lan‐errutinak eta
kazetarien profila egokitzea ekarri dute. Hedabide bat baino gehiago duten enpresetan,
erredakzioen egitura hiru eratan antola daiteke:
− Bi erredakzio edo gehiago izaten dira, bakoitza toki batean, eta autonomoki lan egiten
dute.
− Bi erredakziok edo gehiagok autonomoki lan egiten dute, baina toki berean.
− Erredakzio bakarra dago, zeinak informazioa hedabide batean baino gehiagotan
ekoizten duen.
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Hiru aukera horiek eboluzio bat azaltzen dute: “konbergentzia ez”eko egoera batetik,
“konbergentzia oso”ko beste batera iragatea. Duela gutxira arte, lehenengo eredua izan da
nagusi bimedia eta trimedia‐enpresetan, non hedabideen eta kazetarien arteko unean uneko
kolaborazioak egon zitezkeen —iturriak edo edukiak partekatzeko—, baina erredakzioen
arteko erlazioa oso eskasa zen, kazetarien arteko lotura pertsonal eta profesionalak alde
batera utzita. Azken urteotan, aitzitik, bigarren eredua hedatuz joan da, eta enpresak
espazio partekatuak bultzatzen hasi dira, hedabideen arteko elkarrizketa sustatzeko.
Taldekatze horretaz gainera, enpresek mekanismo zehatz batzuk jarri dituzte martxan;
esaterako, lan‐taldeak eta koordinazio‐bilerak sortzea, edo antolaketako arduradun bat
izendatzea, nahiz eta eredu horretan barne‐kulturak eraginkorrak izaten diren.
Testuinguru horretan, zaila izaten da elkarlana sustatzea, kontuan hartuta desberdinak
izaten direla prentsan, irratian, telebistan eta Interneten aritzen diren profesionalen
idazkera, errutinak, ordutegiak, hitzarmenak edota kontratuak. Horrenbestez, esan genezake
arrail profesionala kudeatzea dela konbergentziak berekin dakarren erronka nagusietariko
bat. Askoren ustez, horri aurre egiteko, barne‐komunikazioa baliabide baliagarria izan
daiteke. Ildo horretatik, konbergentziaren teoria jabetu da kulturen eta lan‐fluxuen
bateraezintasun horiek norgehiagokaak ezkuta ditzaketela —coopetition— (Dailey, Lori eta
Spillman, 2005). Hipotesi horren arabera, aparteko erredakzioko kazetariek informazioa
parteka dezakete, edo beste hedabide batentzako edukia sor dezakete, baina, maila
horretan, urte askoko lehiak elkarrekiko errezeloak sortzen ditu, eta kooperazioaren eta
eragin‐trukearen neurria mugatzen du. Adibidez, kazetari bat kolaboratzaile gisa jardun
daiteke enpresako edo taldeko beste hedabide batean, baina bi erredakzioak arduratuko
dira berenak ez diren informazioak ez zabaltzeaz.
Erredakzioek bat egiten dutenean, erredakzio integratua sortzen da, non kazetari guztiek
antolaketa bakar baten menpe lan egiten duten. Haien lana eta egoera parekatu egiten dira,
denek hainbat plataformatarako eduki informatiboak ekoitzi behar baitituzte. Normalean,
kazetariek eredu horren aurka egiten dute, eta ez bakarrik barne‐kulturarengatik. Logikoa
denez, susmoa dute integrazioak ondorio txarrak ekarriko ote dizkien lan‐zama eta lanpostu
aldetik. Gainera, integrazioak kazetarien prestakuntzaren gaia ere mahai gainean ipintzen
du. Zer esanik ez integrazioak sor ditzakeen arazoei buruz, gutxienez bi egoera hauek ekar
baititzake: segurutzat ematea kazetariak lan‐ordutegi berean gehiago ekoitz dezakeela, eta
segurutzat ematea kazetariak hedabide guztietan edukia lantzeko talentua eta gaitasuna
duela.
Erredakzioetako integrazio‐prozesuak 2000ko hamarkadaren amaieran hasi ziren, eta ez dira
errazak izan, Periodismo Integrado liburuak erakusten duenez (Salaverria y Negredo, 2008).
Lan horretan, hainbat kasu aztertu dira: Tampa News Center 3 , The Daily Telegraph, The New
York Times, Financial Times, The Guardian Media Group, O Estado de Sao Paulo, Schibsted
eta Clarin. Are gehiago, hain dira konplexuak integrazio‐prozesuak, non hainbat kasutan
atzera bota behar izan diren (20minutos eta The Wall Street Journal, adibidez). Erredakzioak
berregituratzean, beste eredu batzuk egon badaude, fusio osora heldu gabe: Austrian
(Österreich eta Der Standard), Alemanian (Die Welt/Morgenpost Group eta
Hessische/Niedersächsische Allgemeine) eta Espainian (El Mundo eta La Verdad‐Vocento).
Enpresa horiek hainbat formula probatu dituzte, askotariko irizpideak kontuan hartuta.
Esaterako, El Mundok 2007ko udan erabaki zuen egunkariaren eta webgunearen

3

http://com.miami.edu/car/JStudies06.pdf
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erredakzioek bat egitea, baina atal batzuetan besterik ez (Komunikazioa, Zientzia, Infografia
eta Kirolak), proba moduan. Oraingoz, emaitza onuragarriak ematen ari omen da zentzuzko
esperientzia hori.
Erredakzioen moldaketari dagokionez, prentsa‐enpresak aitzindariak izan dira,
konbergentzia aukera bat zelakoan hedabide inprimatuak krisialditik bizirik ateratzeko.
Nolanahi ere, Europan, irrati‐ eta telebista‐korporazio publiko asko sinergiak erakusten hasi
dira, neurri batean edo bestean: Erresuma Batuko British Broadcasting Corporation (BBC),
Norvegiako Norsk Rikskringkasting (NRK), Espainiako Radio Televisión Española (RTVE) eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Euskal Irrati Telebista (EITB). BBCren kasua bitxia da. Gaiaren
araberako irizpideei jarraituz, korporazio horrek erredakzioa berrantolatu zuen 2007.
urtearen bukaeran. Bi multimedia‐sail sortu zituen, non irratiko, telebistako eta webguneko
kazetariak biltzen diren, gaurkotasunezko informazioa lantzeko eta entretenimendu‐
programak ekoizteko.
Kazetari‐lana gero eta zorrotzagoa da; ez erredakzio integratuetan bakarrik. Gero eta
arinago lan egiten da, tresna digitalen funtzionamendua ezagutu behar da, eta prest egon
behar da informazioa hainbat kanaletan ekoizteko eta banatzeko, hedabide bakoitzaren
izaera narratiboa kontuan hartuta. Azken batean, konbergentziak kazetariaren rola
nabarmentzen du informazio‐ekoizpenean, eta horrek aldaketa logikoak eragiten ditu haren
profilean, duela zenbait hamarkada kazetariak zituen eskakizunekin konparatuz gero. Balio‐
aniztasunerako joera horrek gogoeta franko sorrarazi ditu, alderdi ekonomiko eta
laboralarengatik. Izan ere, askoren ustez, balio‐aniztasuna kazetarien lan‐produktibitatea
areagotzera baino ez dago bideratuta, ekoizpen merkeago bat lortzea xedetzat harturik.
Kazetarien balio‐aniztasuna ez da gaur egungo kontua, baina konbergentziak sustatu egin
du. Izan ere, aukera berri bat bultzatu du, “balio‐aniztasun mediatikoa” deritzona. Ildo
horretan, eta, laburbiltzeko, balio‐aniztasun profesionalak honako aukera hauek hartzen ditu
kontuan (Salaverría, 2009):
− Balio‐aniztasun mediatikoa (zenbait plataformatarako kazetaria edo multimedia‐
kazetaria): berriena da, eta adierazten du edukiak prentsan, irratian, telebistan eta
Interneten lantzeko gaitasuna.
− Balio‐aniztasun teknologikoa: kazetariak zenbait gailu eta tresna erabiltzeko duen
gaitasuna adierazten du (edizio‐programa, bideo‐kamera, eta abar).
− Balio‐aniztasun funtzionala (askotariko eginkizunetarako kazetaria): erredakzioaren
barruan zein erredakziotik at, profesional espezializatuek behinola egiten zituzten
zereginak gauzatzeko gaitasuna adierazten du (dokumentazioa, maketazioa, edizioa,
grabatzea, filmatzea, eta abar).
− Gaiaren araberako balio‐aniztasuna: kazetariak gaurkotasunezko edozein gai lantzeko
ahalmena duela adierazten du (kultura, politika, kirola, ekonomia, eta abar).
− Balio‐aniztasun transmediatikoa: kazetariak talde berean bi markatako bi hedabidetan
lan egitearekin lotuta dago (esaterako, kazetari batek Cuatro eta Telecinco telebista‐
kateetan dihardu —biak ere Mediasat España taldeko partaideak—).
Balio‐aniztasun linguistiko bati buruz hitz egitea ere posible izango litzateke, hizkuntza
batean baino gehiagotan edukiak lantzeko gaitasunari begira. Horixe ikus dezakegu,
esaterako, Euskal Irrati Telebista taldearen telebistako erredakzioan (ETB) eta webguneko
erredakzioan (Eitb.com).
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5. Eduki‐konbergentzia eta multimediatasuna
Sarreran aipatu bezala, konbergentziak erabateko lotura du edukiekin, kontuan izanda
konbergentziak bultzatutako informazio‐estrategia bideratu ohi dela ahalik eta edukien
ustiapen
handiena
lortzera
(monomedia‐produkziotik,
cross‐media/multimedia‐
produkziora). Bestalde, konbergentziak aldaketak eragiten ditu edukien lanketan ere. Kasu
horretan, beraz, konbergentzia mediatikoak edo multimedia‐konbergentziak narrazioarekin
du lotura (storytelling convergence). Konbergentziaren eragin narratibo hori bereziki
sumatzen da ziberhedabideen diskurtsoan, ziberhedabideek multimediatasun maila
handiagoa erakusten baitute, prentsarekin, irratiarekin eta telebistarekin konparatuz gero.
Ez da hala izan beti.
Hasierako urteetako ziberhedabideak (90eko hamarkadaren erdialdekoak) paperezko
argitalpenen kopia huts‐hutsa baino ez ziren, ezaugarri teknikoak (konektagarritasuna eta
banda‐zabalera) eta esperientzia eza tarteko. Hamarkadaren amaieran, hedabideak laster
hasi ziren elementu berritzaileak eskaintzen (estekak, eragin‐trukerako aukera sinpleak,
multimedia‐osagarri sinpleak, eta abar) eta, horrenbestez, prentsa‐enpresen kultura
“testuzale”tik urruntzen. Mende berriaren hasieran, alde batetik, ziberprentsa erantzun
onena eskaintzen hasi zen, eta, bestetik, ikus‐entzunezko ziberbertsioak hasi ziren.
Ziberkazetaritzak agerian utzi zuen arin eta sakon informatzeko gaitasuna, eta, oro har,
aurreko hedabideen denbora‐ eta ubikuotasun‐gabeziak gainditzeko. Bereziki, testuaren,
audioaren eta bideoaren presentzia isolatua gainditzen zuen eredu berriaren indarra berretsi
zuen. Horri esker, euskarriaren eta hedabidearen araberako bereizketak desagertuz joan
dira, konbergentzia mediatiko bateranzko bidean gaude eta.
Labur azaldutako eboluzio horretan, ziberhedabideen garapenak estilo narratibo berezi bat
bultzatu du kazetaritzan, aurreko hedabideetatik apurka‐apurka urrunduz joan dena. Halaxe
gertatu zen garai batean ere irratiarekin eta telebistarekin. Estilo horrek webetik kanpo
ezinezkoa den kontaketa esklusibo bat bultzatzen du, eta horrek errotiko aldaketak ekarri
ditu kazetaritza‐idazkeraren praktikan; alegia, generoetan. Autore gehienak bat datoz
ziberhedabideen narrazio‐ezaugarri bereizgarriak hipertestualitatea, multimediatasuna eta
interaktibotasuna direla esatean. Azkena kenduta, lehenengo biek zerikusia dute hasieran
aipatu dugun “konbergentzia narratibo”arekin. Beraz, kontuan hartuta multimediatasunak
eduki‐formatu baten baino gehiagoren bidez diskurtsoa osatzeko gaitasuna esan nahi duela,
bi aukera daude:
1. Hipermedia (many media): hainbat eduki multimediatiko (testuak, bideoak, audioak,
grafikoak) hipertestu‐loturen bidez elkartzen dira. Baliabide horiek banakako kontsumoa
dute, eta osagarri‐funtzioa betetzen dute. Esaterako, hipermedia‐albiste batean, testuan
txertatuta dauden estekek bideo edo audio batera eraman dezakete erabiltzailea.
Hipermedia‐arrazioan, kazetariak testua antolatzen du hipertestuaz baliatuz, eta horrek
kazetaritzaren diskurtsoaren sakontasuna areagotzen du, baita informazio‐generoen funtzio
informatzaile eta dokumentala ere. Hori dela eta, erreportajea (erreportaje edo webgune
bereziak) da hipertestua eta hipermedia gehien baliatu dezakeen generoa (Larrondo, 2008).
2. Multimedia: eduki multimediatikoak diskurtso bereizezin bakarrean integratzen dira, eta
Flashen gisako programak erabiltzen dira (multimedia packages, ingelesez). Hipermedian ez
bezala, beraz, eduki horiek batera kontsumitzen dira. Bigarren aukera hori “benetako
multimediatzat” hartzen da. Nahiz eta garapen motela izan, faktore teknologiko eta
ekonomikoen ondorioz, multimedia‐edukiek beren presentzia zabaldu dute, eta, gaur
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egungo konbergentzia‐multimediaren aroan, haien ustiapen egokia da ziberkazetaritzaren
erronka nagusietariko bat. Ziberhedabideak Show, don't tell lelo famatua bereganatuz joan
diren neurrian, multimedia‐produktuek gero eta arreta handiagoa bereganatu dute, eta
besteen gainetik nabarmendu dira. Izan ere, multimedia‐interfazeek ikusgarritasun handia
dute, eta zibernauten arreta informatiboa erakartzen dute, kontsumitzeko ere erosoak
direlako. Infografikoek eta erreportajeek gero eta gehiago erabiltzen dute multimedia‐
diskurtsoa, eta eredu nabarmenak daude bai Estatu Batuetan, bai Europan; besteak beste,
Malofiej Nazioarteko Infografia Sariek azken urteotan aintzatetsi dituztenak. Multimedia‐
erreportajeen eredu onak ere badaude Argentinako Clarin.com‐en.
Multimediatasunak eragin handia izan du kazetaritza‐idazkeran. Izan ere, diskurtso
informatibo berri bat sortu du, eta, horrekin batera, ohiko kazetaritza‐generoen kontzeptua
aldarazi du. Genero horiek prentsako, irratiko eta telebistako homologoen desberdinak dira,
estiloan zein forman, hipermediatikoak (hipermedia‐albisteak, hipermedia‐erreportajeak...)
eta multimediatikoak baitira (multimedia‐infografikoak, multimedia‐erreportajeak…).
Narrazio horiek garapen osoa lortu dutela esatea zaila bada ere, argi dago kontaketa
tradizionalen aurrerapenaren adierazgarriak direla. Laburbilduz, ziberkazetaritzako generorik
ez dago prentsan, telebistan edo irratian, aparteko ereduak baitira genero horien
sailkapenari dagokionez. Ziberkazetaritza eta ziberhedabideak gero eta finkatuago daude,
eta horrek agerian jartzen du kazetariek ziberkazetaritza‐idazkera ere jakin behar dutela
Internetek eskaintzen duen indarra eta ahalmena guztiz ustiatzeko, kontuan izanda bideoak
eta audioak iraultzeko plataforma bat baino gehiago dela sareko hedabidea.
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6. Gertuko esperientziak
6.1. EITB
Euskal Irrati Telebista (EITB) 4 1982. urtean sortu zen 5 , eta, gaur egunean, lau sozietate
autonomok osatzen dute (1. taula).

Hedabidea
Radio Vitoria, SA Radio Vitoria / Gasteiz Irratia (Orokorra)
Euskadi Irratia (Orokorra)
Radio Euskadi (Orokorra)
Irratia
Eusko Irratia, SA
Gaztea (Irrati‐formula)
EiTB Irratia (Musikala)
ETB‐1 (Orokorra)
ETB‐2 (Orokorra)
ETB‐3 (Gaikakoa)
Telebista ETB, SA
ETB Sat (Nazioartekoa)
Canal Vasco (Amerika)
Betizu (Haurrentzat)
Eitb.com
Internet EiTBNET, SA
(Gaurko gaiak eta entrenimendua)
Enpresa
Irratia

Hizkuntza
Gaztelania
Euskara
Gaztelania
Euskara
Euskara
Euskara
Gaztelania
Euskara
Gaztelania
Gaztelania
Euskara
Gaztelania , Euskara
Ingelesa, frantsesa

1. TAULA
EITB Talde Publikoaren osaera

2007. urtean, EITBk egoitza digitalizatu berria inauguratu zuen Bilbon, zeinak ETB, EITBNET
eta Radio Euskadi bildu zituen. Modu horretan, taldearen egoitzen estruktura birdiseinatu
zuten 6 . Aurrerapauso hori DIGIbat proiektuaren barruan proposatu zen, taldeak bere adin‐
nagusitasuna ospatzearekin batera, hots, 2000. urtean (2000‐2007 Estrategia Plana).
Mugimendu horrek argi eta garbi erakutsi zuen jokaleku digitalean eta multimedian sartzeko
nahia. Izan ere, ildo horri jarraituz, hurrengo urtean, 2008an, taldeak beste pauso
garrantzitsu bat eman zuen: Interneteko atari guztiak webgune bakar batean bildu zituen
(Eitb.com), EITB marka Interneten sustatzeko (2008‐2011 Estrategia Plana). 2009an,
zuzendaritza‐taldea aldatu zenean, hausnarketa konbergente hori beste proiektu estrategiko
batean zehaztu zen; 2010‐2013 Estrategia Planean, hain zuzen.
Dokumentu horretan esaten denaren arabera, taldeak irratian eta telebistan betidanik izan
duen lidergoa Internetera ere eraman nahi du, kontuan izanda gaur egungo testuinguruan

4

EHUko “El proceso de convergencia digital en los grupos mediáticos: el caso de la Radio Televisión Pública
Vasca, Euskal Irrati Telebista” (EHU 57/08) proiektuan autoreak egindako ikerketaren ondorioa da epigrafe hau.
Ikerketa horren emaitza guztiak lan honetan aurki daitezke: LARRAÑAGA, José (Ed.) (2011). EITB aro digitalean.
Kudeaketa estrategikoa konbergentziara bidean. Donostia: Udako Euskal Unibertsitatea.
5

Euskal Irrati Telebista Herri Erakundea sortzeko legea (maiatzaren 20ko 5/1982 Legea).
Bizkaian zeuden egoitzak Bilbon bildu ziren. Radio Vitoria, SA Gasteizen geratu zen, eta
Euskadi Irrati, SAren Euskadi Irratia, Gaztea eta EITB Irratia, berriz, Donostian (Miramonen).
6
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hedabide hori funtsezkoa dela talde‐irudirako. Horretarako, EITBk proposatu du taldeko
sinergiak eta lan‐egitura berriak garatzea, asmo horren aktibo printzipalak izango direlakoan
erredakzio‐taldeen motibazioa, prestakuntza, kolaborazioa eta konpromisoa. Gainetik aipatu
arren, taldearen multimedia‐estrategiak kontratuen erredakzioan isla izan behar duela ere
onartu da. EITBk arrazoitu duenez, faktore teknologikoa eragin handia izaten ari da
komunikazio‐merkatuan, eta munduko hedabide‐enpresa asko dagoeneko mugimenduak
egiten hasi dira, integrazioari eta multimedia‐ekoizpenari begira: “... dagoeneko
komunikazio‐talde handiak hasiak dira negozioak bateratzen eta erredakzioak eta prozesuak
integratzen, eduki‐produkzio multimedia errealitate bihurtzeko asmoz. Profesionalik eta
zuzendaririk argienek erronka jo diete antolakuntzaren eta pentsamenduaren mugei,
enpresetan iraganetik datozen ideia eta moldeei” (2010‐2013 Estrategia Plana: 4).
Estrategia‐plan horretan EITBk azaldu duen konbergentziaren ikuskera plataforma anitzeko
banatze‐estrategian oinarritzen da, nahiz eta integrazioa erronka sinbolikotzat hartzen den.
Estrategia horren arabera, irratiko, telebistako eta Interneteko erredakzioek beren edukiak
ekoizten eta banatzen dituzte, nahiz eta irratiak eta telebistak sortutako materialak edo
produktuak ere zabaltzen dituen taldeko webguneak. Alde horretatik, Eitb.com beste bi
hedabideen mendeko plataforma bat da. Mendekotasun hori Eitb.com‐eko kazetari
gehienek onartzen dute. Taldeko erredakzioak gaur egun duen antolaketa bat dator
estrategia horrekin —irratiko, telebistako eta Interneteko kazetariak toki berean bilduta
daude, baina autonomoki lan egiten dute—. Hala ere, estrategia antzekoa duten hainbat
taldetan ez bezala, EITBn, webgunearen erredakzioa mutur batean kokatzen da, eta
telebistarena, berriz, gelaren erdigunean dago (4. irudia). Taldeko kazetariek onartu dute
telebista dela gaur egun taldearen hedabide garrantzitsuena, erredakzio‐mailan behintzat.

4. IRUDIA
EITBko erredakzioaren ikuspegi orokorra (Bilboko egoitza)
Iturria: Larrañaga (2011)

Webguneko erredaktoreek aukera dute irratiko eta telebistako albistegien “eskaletak” eta
testuak Erredakzioa barne‐aplikazioaren bidez inportatzeko, eta horrek agerian uzten du
Eitb.com‐en eta taldeko irrati nahiz telebisten arteko lotura eta sinergia. Ildo horretan,
EITBko Ingeniaritza eta Sistema Sailak webguneko CMSaren eta taldeko eduki digitalizatuen
biltegiaren arteko “elkarrizketa” sustatzeko lan egin du azken urteotan. Biltegi horri MAM
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(Media Asset Management) deritzo, eta taldeak sortutako audioez eta bideoez elikatzen da.
Era berean, ikus‐entzunezko material guztien erregistro‐sistema bat bultzatzen da. MAMek
aukera ematen die taldeko kazetari guztiei pieza bat irratian, telebistan zein Interneten
egiteko, baina, horretarako, beharrezkoa izan da CMSko audioen eta bideoen
transkodifikazio‐prozesuak erraztea. Izan ere, webguneak arinago funtzionatu behar du, eta
funtsezkoa zen CMS erreminta editoriala egokitzea. Bestalde, telebistako eta irratiko
ustiapen‐taldeak CMSa eta EITB nahieran zerbitzua bateragarri egiteko lan egin du
(Larrondo, 2011).
Kanal anitzeko estrategian Eitb.com‐ek duen garrantziak webgunea 2011n birdiseinatzea
ekarri zuen. Moldaketa horrekin batera, RTVE eta antzeko korporazioen ereduari jarraituz,
ekainean, EITBk martxan jarri zuen EITB nahieran plataforma, BETA moduan, erabiltzaileek
irratiko eta telebistako edozein eduki edozein unetan kontsumitzeko zerbitzu berria
(Gurrutxaga, 2011). 2010ean jadanik taldeak martxan jarria zuen, proba moduan, albiste‐
programa nagusiak eskaintzeko nahierako zerbitzu bat. Iñako Gurrutxaga Eitb.com‐eko
entretenimendu‐arduradunaren esanetan, ETBko jarraitutasun‐ eta emisio‐taldearen lana
eta konpromisoa funtsezkoak izan dira streaming bidezko eta nahierarako edukiak
kudeatzeko: “Hedabide honen parametroen berri duten langileak behar izan ditugu, eta giza
baliabideak Talde guztiaren mesedetan baliatu ditugu, Internet sailean beste kostu bat
eragitea saihesteko”.
Plataforma anitzeko banaketa‐estrategiarekin lotuta, bestalde, EITBk zehar‐tratamenduak
bultzatzen ditu jazoera jakin batzuetan, EITB Kultura eta Gaztea zehar‐marken babespean.
Irratiko, telebistako eta webguneko Kultura eta Gaztea atalek gai‐zerrenda zehatz batzuk
partekatzen dituzte, eta, bide batez, materialak eta informazioa, koordinatzaile baten
mendean, nahiz eta elkarlana zaila izan batzuetan. Eitb.com‐eko Gaztea atalak ETB‐3
telebista‐katearekin ere kolaboratu du hainbat zehar‐ekintzatan, edukiak hedabide batetik
bestera pasatzeko. Kasu horretan, koordinazioak eta edukiak partekatzeko lanak oso emaitza
onuragarriak eman ditu. Koordinazio‐lan horri dagokionez, oso esanguratsua da webguneko
Gaztea atalaren eta ETB‐3 katearen zuzendaritza pertsona beraren ardura izatea.
Era berean, EITBk telebista‐ eta irrati‐kontsumo berriak eskaini nahi dizkio erabiltzaileari, eta
azaldu du baduela transmedia‐proiektuak bultzatzeko asmoa ere. Proiektu horien bitartez,
irratiko eta telebistako produktuak webgunean eskegiko dira, baina balio eta eduki
gehigarriak eskainiko dituzte. Bide horretan, Edukilab‐ek —taldearen formatu eta eduki
berrien laborategiak— bultzatutako saio batek ekarpen nabarmena egin du; zehazki, ETB‐
1eko Ibil2d saioak. Programa horretan, aurkezleak Euskal Herrian barrena egindako txangoak
eta ibilbideak bere kabuz egin ditzake erabiltzaileak, saioko webguneak eskainitako tresnei
esker: ibilbideen deskargak GPSan, eta informazio birtuala, errealitate areagotuaren
teknikaren bitartez.
EITBren konbergentziarako ibilbidean, arreta berezia merezi du Reportajes EITB/EITB‐
Erreportajeak markaren babesean 2008an martxan ipinitako multimedia‐proiektu
aitzindariak; izan ere, erreportajeak batera planifikatzera, ekoiztera eta zabaltzera bideratu
zen ekimen hori, taldearen hiru euskarrietan, eta gaztelaniaz nahiz euskaraz. Taldearen
plataforma anitzeko planifikatze‐ eta banatze‐estrategiaren lehenengo proba hori
zailtasunez beteta egon zen. Hala eta guztiz ere, gabeziak erakutsi arren, proiektu hori
baliagarria izan zen multimedia‐ekoizpenaren erronkak mahaigaineratzeko. Izan ere, agerian
utzi zuen plataforma anitzeko estaldurak euskarri guztien arteko oreka eskatzen duela, bati
besteari baino garrantzi handiagoa eman barik. Era berean, azaldu zuen plataforma anitzeko
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ekoizpenak berekin dakarren balio‐aniztasun mediatikoak kazetarien multimedia‐
trebakuntza eskatzen duela, hedabide guztien eskakizun narratiboei behar den bezala
erantzuteko, eta, bereziki, webguneko multimediatasuna ustiatzeko. Beste maila batean,
webguneko CMSak ere teknikoki prestatuta egon behar duela erakutsi zuen (Larrondo,
2011).
Salbuespenak salbuespen, lehen esan bezala, EITBren ekoizpen‐eredua plataforma anitzeko
banaketan oinarritzen da. Horren arabera, nahiz eta erredakzioak autonomoki lan egin eta
kazetarien profila monomediatikoa izan, beharrezkoa da irratiko eta telebistako kazetariak
webguneaz jabetzea, webguneko kazetariak irratian eta telebistan gertatzen denaz jabetzen
diren bezala, hedabide guztien arteko komunikazioa eta eduki‐fluxuak bideratzeko.
Eitb.com‐eko gaur egungo gaien atalaren arduradunaren ustetan, hiru euskarriak osagarriak
direlakoan onuragarria litzateke erredakzioaren erdigunean mahai zentral bat sortzea
(Herce, 2011). Erredakzioen arteko kolaborazio‐errutinak guztiz bereganatuta ez badaude
ere, informazioa lantzeko eta edukiak webgunean zabaltzeko sinergiak ikusten dira, eta
horrek nolabaiteko elkarlana badagoela adierazten du. Esaterako, 2008tik —Bilboko
egoitzara aldatu eta handik gutxira—, goizero biltzen dira Radio Euskadiko, Euskadi Irratiko,
Eitb.comeko eta ETBko gaur egungo gaien arduradunak, hedabide bakoitzaren
aurreikuspenak partekatzeko eta, ahal den heinean, bateratzeko. Koordinazio‐ekintza horrek
plataforma anitzeko estrategian aurreratzeko borondatea erakusten du.

6.2. GOIENA komunikazio‐taldea
Goiena Komunikazio Zerbitzuak Koop. E. 2000. urtearen inguruan Debagoiena eskualdean
sortutako multimedia‐talde bat da (Irizar, 2001). Gaur egun, GOIENA taldea lau hedabidek
osatzen dute (prentsak, irratiak, telebistak eta Internetek): Goiena astekaria (lehen,
Goienkaria 7 ) (2000); Arrasate Irratia (1992) —udal irratia—, Goiena TB 8 (1990) eta
Goiena.net ataria (2003). Goiena Taldeak Sustatu.com ataria ere kudeatzen du, Eibarko
CodeSyntax enpresarekin batera. Era berean, hainbat gizarte‐ekintza sustatzen ditu; besteak
beste, Zugaz.com sare soziala eta Danbara musika lehiaketa. Gaur egun, 49 langile eta 32
lan‐bazkide ditu taldeak. 2009tik, zuzendari nagusi bat, eta antolaketa‐, eduki‐ eta
programazio‐arduradunak ditu Goienak.
2010. urtean, hedabideen konbergentzia‐prozesuak bultzada izugarria izan zuen Goienan, bi
arrazoiengatik: alde batetik, taldearen webgunea birdiseinatu zen, Goiena TBko albisteak eta
bideoak zabaltzeko, eta, ondorioz, plataforma anitzeko ereduari hobeto erantzuteko.
Bestalde, taldeak antolaketa‐aldaketak egin zituen, papereko, irratiko, telebistako eta
Interneteko kazetariak erredakzio bateratu batean biltzeko. Ordurako, taldeko kazetariak
trebatuta zeuden, taldeak zenbait ikastaro martxan jarri baitzituen “multimedia‐kazetari”
izendapenari begira, 2006an. Izan ere, ikasketa‐prozesu bakarra eta jarraitua bultzatu du
Goienak prozesu horretan. Iban Arantzabal Goienaren antolaketa‐zuzendariak azaldu
duenez, taldeko erredakzioaren funtzionamendua horizontala eta multimedia da
(Arantzabal, 2011). Daily Telegraphen multimedia‐erredakzioaren egituraren antzera,
Goienan ere erredakzioak itxura erradiala du. Gelaren erdigunean, hedabide‐arduradunak

7

Goienkariak Debagoiena eskualdeko zenbait aldizkari bildu zituen (Arrasate Press,
Berrigara, Aretxagazeta, Kontuola, Goibekokale, Ze berri? eta Txirritola) (Irizar, 2001).
8
Arrasateko eta Aretxabaletako telebistek bat egitearen ondorioz sortu zen (Irizar, 2001).
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kokatzen dira, kazetariez inguratuta. Kazetariek edukiak eta estaldurak proposatzen dituzte,
haiek baitira informazioa kontrolatzen eta iturriak ezagutzen dituztenak.

5. IRUDIA
Goienako erredakzioa
Iturria: Xabier Urtzelai (Goiena)
Horizontaltasun horrek autonomia ematen die kazetariei, eta oso emaitza onuragarriak lortu
ditu orain arte. Kazetariek hedabide guztietarako egiten dituzte piezak, gaiaren arabera
(kirolak, kultura, ekonomia, eta abar). Berezitasunaz eta balio‐aniztasun mediatikoaz gain,
Goiena taldeko kazetariek balio‐aniztasun funtzionala ere erakusten dute, prentsan, irratian,
telebistan eta Interneten aritzeko erremintak baliatzen baitituzte. Konbergentziak
informazioaren tratamenduan ere izan du eragina, kontuan izanda Internet beste
hedabideen aurretik kokatu dela. Lehenbizi, Goienako kazetariek Interneteko atarirako
informazioa prestatzen dute, eta, gero, beste hedabideetarako. Informazio‐kate horretan,
lana prozesutzat hartzen da, non azken produktua informazioa edo edukia den, alde batera
utzita zer euskarritarako egin den. Lan‐funtzionamendu hori bultzatzeko, erreminta berriak
sortu dira (esaterako, artxibo bateratu bat), eta informatika‐arloan ere hobekuntzak egon
dira.
Funtsean, konbergentzia‐prozesuak berekin zailtasun ugari ekarri arren, Goienaren jarrera
proaktiboa izan da, eta taldearen tamainaren eta komunikazio‐helburuen araberako prozesu
zentzudun bat gauzatu du. Nabarmena da hasiera‐hasieratik bateratze‐prozesuek definitu
dutela Goiena proiektua: elkarte asko izatetik komunikazio‐zerbitzu bakar batera, erredakzio
asko izatetik erredakzio bakarra izatera, estilo liburu bakarra (2007), informazio bateratua,
eta abar. Bilakaera horrek edukiak hobetzea eta audientzia handitzea ekarri du. Estrategia
horrekin batera, azken urteotan, Goienak bere markaren etengabeko sustapena egin du, eta
marka eraginkor eta sinesgarri bakar bat lortu du. Etorkizunari begira, taldea jakinaren
gainean dago merkatuak bilakaera arinak dituela eta erronka berriak ezinbestekoak izango
direla. Arantzabalen esanetan, audientziaren eskaerak esango die, beti bezala, zein bideri
jarraitu behar dioten (Arantzabal, 2010).

7. Amaierako gogoetak
Oraindaino konbergentziari buruz argitaratu diren azterketek erakutsi dutenez, alor horretan
ez dago errezeta bakar bat, eta hedabide‐erakunde bakoitza berariazko konbergentzia‐
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prozedura bat gauzatzen ari da, oro har, ziurtasun‐gabezia ugari tarteko. Ekonomia‐,
planifikazio‐ eta lan‐arazoak direla eta, oraindik ere argi‐ilun ugari dago konbergentziaren
gainean. Aitzitik, hedabide‐enpresak bultzatzen dituzten zio estrategikoak nahiko garbi ei
daude: lehenengo, ikuspuntu orokor batetik, garapen teknologikoak sortutako errealitateari
aurre egiteko beharra; zehazki, inoiz baino lehiakorragoa den gaurko komunikazio‐
negozioan, non publikoa hedabide tradizionaletatik aldentzeak eskaintza baldintzatzen duen.
Bestalde, ekoizpena optimizatzeko beharra, lidergoa edo biziraupena mantentzeko, kasuen
arabera. Kontsumitzaileek beren gailu eta pantailetan jaso nahi dituzte edukiak, edozein
momentutan eta tokitan, zuzenean edo nahieran ikusteko, entzuteko, eta baita
komentatzeko edo sare sozialetan partekatzeko ere.
Merkatuaren arauak arin aldatzen ari direla kontuan hartuta, zuzendaritzek proaktiboki
erantzun behar dute, aldaketei aurrea hartuz. Esparru horretan, enpresa birdefinitu egin
behar da: webguneari dagokion lekua eman behar zaio, eta prentsaren, irratiaren,
telebistaren eta Interneten arteko sinergiak edo kooperazio‐ekintzak bultzatu behar dira.
Hala ere, paperean, teoriak nahiko erraza ematen du, baina ekintza horiek konplexutasun
handia dute eguneroko praktikan. Zer esanik ez konbergentziaz duten ikuskerari buruz, oso
ezberdina izaten baita zuzendaritzak duen ikuskera eta kazetariek dutena. Horregatik, argi
dago egokitzapenak ez direla zuzendaritzaren alorrekoak soilik. Kazetariengana ere heldu
behar dute, ekintza editorial koordinatuak sendotzeko. Azken batean, konbergentzia edukiei
dagokie, eta kazetariek lantzen dituzte egunez egun edukiak.
Mugimendu teknologikoek eta korporatiboek balio berriak ekarri dizkiote kazetaritzari, eta
horrek errotiko aldaketak eragin ditu kazetari‐lanbidean. Hau da, multimedia‐
konbergentziak kazetaritza berritu du, eta kazetaririk gabe ez dago kazetaritzarik.
Horrenbestez, kazetariek ere erreakzionatu egin behar dute, eta beren profila egokitu eta
publikoarekiko erlazioaren arau berriak ulertu. Beraz, maila profesionalean konbergentziak
zer erronka eta behar ekartzen dituen ere nahiko argi dago, eta ideia batean labur genitzake:
prestakuntza. Hedabide guztien prozedurak, edizio‐kodeak eta hizkuntzak ezagutu beharra
dakar balio‐aniztasun mediatikoak. Eskakizun gogoangarria. Prentsak, irratiak eta telebistak
sendo finkatuak dituzte beren komunikazio‐ereduak eta ‐kodeak, eta Interneteko edizioak,
saiakuntzak egiten jarraitu arren, bereak finkatu ditu, bai aurreko hedabideen kodeez eta
hizkuntzez baliatuta eta baita berezkoak garatuta ere. Gero eta argiago dago nola
komunikatu behar den Interneten bidez, eta, horrenbestez, kazetariek ziberhedabideen
berezitasunak ere ezagutu behar dituzte (hipertestualitatea, multimediatasuna, eragin‐
trukea, eta abar).
Amaitzeko, kontuan hartu behar da plataforma anitzeko audientzien erronkari aurre egin
nahi edo behar diotela hala hedabide publikoek nola pribatuek, beren eduki‐eskaintza
hobetuz, kualitatiboki eta kuantitatiboki; alabaina, erronka hori are handiagoa da hedabide
publikoentzat, beren izaerarengatik. Konbergentziaren eragina bera da informazio‐enpresa
guztietan, baina enpresa publikoetan eragin horri erantzuteko ematen diren pausoak askoz
baldintzatuago daude. Beharrezkoa da, beraz, ingurune berriaren kontzientzia hartzea eta
gogoeta bultzatzea; hori bai, gogoan edukiz kazetaritzaren funtsak bere horretan dirauela,
baita XXI. mendean ere.
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Gogoetarako galderak
1. Nola neurtzen da konbergentzia‐prozesu baten arrakasta?
2. Konbergentzia mediatikoa onuragarria ala kaltegarria da? Zergatik?
3. Hedabideen arteko harremanak eragiten al du edukien kalitatean? Nola?
4. Nolako trebakuntza izan behar dute kazetariek, hedabide edo talde konbergenteetan lan
egiteko?

Zereginak
1. Sustapen gurutzatua: aukeratu hedabide bat baino gehiago duen informazio‐enpresa edo
‐talde bat. Behatu hedabide horiei astebetean, eta ikusi ea ba ote dagoen sustapen
gurutzatuarekin harremana duen estrategiarik. Halakorik egotekotan, zehaztu zer ekintzaren
bidez gauzatzen diren. Era berean, aztertu ea nahikoak eta erabilgarriak diren, eta pentsatu
ea posible izango litzatekeen beste sustapenen bat egitea, erraz eta ahalik eta kostu
txikienarekin.
2. Plataforma anitzeko estrategia (planifikazioa eta koordinazioa): jarri lan‐taldetan, eta
aukeratu aurreikus daitekeen gertaera garrantzitsu bat. Planifikatu haren informazio‐
estaldura prentsan, irratian, telebistan eta Interneten; egun baterako, gutxienez. Plataforma
anitzeko ereduaren tratamendu hori gauzatzeko, edukiak, materialak eta giza baliabideak
planifikatu behar dira: hedabide bakoitzean zer informazio‐pieza egingo diren, noiz banatuko
diren, azken orduko informazioaren erronka, kazetari kopurua, zein kazetarik egingo duen
pieza bakoitza, koordinazio‐eginkizuna, eta abar. Momentu oro ekoizpena errentagarri
egiteko ahalegina egin behar da. Behin planifikazioa eginda, bilatu eskolako kideen artean
balizko estaldura horretan parte hartuko duten kazetarien iritziak, beharrak, eta beste. Zer
trebetasun edo gaitasun eskatzen dizkiezue? Profil hori betetzen dute? Era berean, erantzun
galdera hauek: zer irizpide hartu duzue kontuan hedabide bakoitzean zer pieza egingo den
erabakitzeko? Zer zailtasun topatu duzue planifikatze‐prozesu horretan? Lehentasuna eman
diozue hedabide edo plataformaren bati? Zergatik? Zein izan da ziberhedabidearen rola?
Ezusteko jazoera bat izanez gero, nolakoa izango litzateke planifikazioa? Prozesu horretan,
zer neurritan hartu duzue kontuan audientzia? Oro har, edukiari eta eskaintzari dagokienez,
uste duzue plataforma anitzeko estaldurak onuragarriak direla?
3. Balio‐aniztasun mediatikoa: landu albiste edo erreportaje bera, hiru hedabidetan
zabaltzeko (prentsa; irratia edo telebista; Internet). Informazioa hedabide bakoitzaren
narrazio‐ezaugarrietara egokitu behar da. Zein hedabidetarako landu duzu informazioa
lehenengo? Zein ekarpen berezi egiten du pieza bakoitzak? Uste duzu pieza guztiek
informazio‐kalitate bera dutela?
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Glosarioa
Balio‐aniztasuna (polibalentzia): kazetariei eskatzen zaizkien balioak. Kazetariek eginkizun
mota ugari gauzatzeko, tresna mota ugari erabiltzeko eta eduki mota ugari lantzeko
dituzten gaitasunei dagozkie.
Edukiak Kudeatzeko Sistema (Content Management System, CMS): datu‐baseen sistema
batean oinarrituta dagoen aplikazio informatikoa, eduki digitala zenbait formatutan
(testua, irudia, audioa, bideoa, grafikoa) sortzeko, editatzeko eta kudeatzeko.
Ziberhedabideek erreminta editorial hori erabiltzen dute beren edukiak webean
zabaltzeko.
Konbergentzia mediatikoa / multimedia‐konbergentzia: aurrerakuntza teknologikoak
bultzatutako prozedura globala, enpresen barruan mailakako berrikuntzak bultzatzen
dituena, plataforma anitzeko edukiak errentagarri egiteko asmoz. Aldaketa horiek lotuta
daude teknologiarekin (erreminten eta azpiegituren moldaketa), negozioarekin
(dibertsifikazioa eta antolakuntza‐aldaketak) eta lanbidearekin (eginkizunen berritzea).
Horrenbestez, prozesu global horren errealitate partzialen isla dira “konbergentzia
teknologikoa”, “enpresa‐konbergentzia”, “erredakzioen konbergentzia” eta “edukien
konbergentzia” izendapenak.
Integrazioa: konbergentziak eragina duen alor guztien (teknologia —teknikak eta
prozedurak—, enpresa —ekintza estrategikoak eta barruko antolaketa—, profesionalak —
eginkizunak eta gaitasunak— eta edukiak —ekoizpena, planifikazioa, banaketa, narrazioa—
) erabateko bat‐egitea adierazten du (multimedia). Erabilera hedatuena da “erredakzioen
integrazioa”.
Multimedia: kontzeptu sistemikoa, hedabide batean baino gehiagotan zeharkako
komunikazioan inplikatuta dauden errealitateak edo eragileak ikuspuntu konbergente
batetik definitzeko balio duena: multimedia‐kazetaritza, multimedia‐kazetaria,
multimedia‐edukia, multimedia‐erredakzioa, etab.
Plataforma ugariko eredua (multiplataforma): edukiak sortzeko eta zabaltzeko euskarri eta
formatu ugari izatea esan nahi du. Ugaritasun horrek informazio‐enpresen ekoizpen‐ eta
banatze‐estrategiak berritzea ekarri du.
Sustapen gurutzatua (cross‐promotion): konbergentziak areagotu duen estrategia, hedabide
baten edukiak eta produktuak beste batean sustatzera bideratzen duena.
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
4. ATALA

Web 2.0 eta kazetaritzaren bilakaera: kontsumo‐aldaketak eta berrikuntzak
Gorka J. Palazio Arko
UPV/EHU, Kazetaritza Saila
gorka.palazio@ehu.es

0. Sarrera
Artikulu honek kazetaritzaren azken joeren eta aplikazioen berri ematea du helburu.
Interneteko kazetaritzaren inguruan gogoeta eragitea da kontua, ikusi ditugun azken
aplikazio eta web‐zerbitzu batzuen harira. Aspaldi honetan, aplikazio, zerbitzu eta kontzeptu
berriak agertu dira kazetaritzaren esparruan: kuratzea, gaikako argitalpenak, infojario
sozialak, eta abar. Hori gertatu, eta Internetetik at dagoen kazetaritza krisi sakonean ikusi
dugu. Kazetari askok lanpostua galdu dute, eta gero eta gehiago mintzatzen da herritarren
kazetaritza deritzonaz. Berriemaileentzat, gauza asko aldatzen ari dira. Informazio‐enpresak
ere produktu berriak argitaratzen ari dira. Hala, berrikuntza bat aipatzearren, berriemaileek
jada telefonoak lan‐tresna dituztela ikusita, Associated Press agentziak iOS sistema eragilea
duten gailu mugikorretarako estilo‐liburua 9 argitara eman du. Bestalde, 2011 urtea
kuratzearen urtea izan dela kontuan hartuta, horretarako erabiltzen diren erreminta eta
aplikazio batzuk ere aipatu behar ditugu. Horixe egingo dugu hemendik aurrerako ataletan.
Badirudi agregatzaileen aroan ere sartuak garela. Telefono sofistikatuei eta gainerako gailu
mugikorrei esker, informazioaren zama gero eta handiagoa da. Gailu horiek darabiltzaten
herritar gehienak bilakatu dira irakurle/editore informazioaren arloan, Internetek
komunikazioa erraztu baitu, eta komunikatzeko eredu zaharrak alboratu. Sarea
komunikazio‐sarea denez gero, informazioa, iritzia eta komunikazio hutseko solasaldiak
izugarriro emendatu dira; infoxikazioa deritzote batzuek horri, nahi ez dugun informazioa
ere nonahi agertzen baitzaigu. Horregatik eskatzen zaie oraingo garatzaileei erreminta
berriak asmatzeko, herritarrak informazioaren itsaso zabaletik salbatzearren. Aplikazioak eta
web‐zerbitzuak behar dira horretarako, ezbairik gabe. Aspaldiko kontua da, baina oraindik
irtenbide bat behar duen kontua da.
Atal honen hasieran, web‐argitalpenen arloko gaur egungo bost joera ikusiko ditugu, eta,
geroago, agregatzaile eta kuratze‐erreminta batzuei erreparatuko diegu. Azken aurreko
kapituluan, ikus‐entzunezko bideotegien esparruan sartuko gara, eta zerbait iruzkinduko
dugu RSS eta podcasting teknologien inguruan. Bukatzeko, kazetarientzat interesgarriak izan
daitezkeen aplikazio eta zerbitzu batzuk aipatuko ditugu. Zehazki, hiru esparrutan ageri dira
erreferentziak: mugikorretarako (iOS eta Android sistemetarako) eta Web 2.0ko
erreferentziak (web‐zerbitzuei buruzkoak, alegia); hiruretan, kazetariek 12 gauzatarako
erabili ohi dituzten aplikazioak agertzen dira.
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1. Web‐argitalpenen arloko bost joera
Interneteko iraultza blogekin hasi zen, orain ez urte askorik. Blog‐sistemak aukera eman zien
herritarrei hedabide propio bat edukitzeko. Ahotsen emendatzearen hastapena izan zen.
Blogei esker, edonor bilaka zitekeen berriemaile, eta, era berean, hedabide baten jabe.
Herritarren hedabideen aroa hastear zen, eta ia konturatzeke hasi ginen kazetaritza
profesionalaz eta herritarren kazetaritzaz hitzetik hortzera hitz egiten. 2003an, Rebecca
Blood‐ek esan zuen (35. or.) weblogek ez zutela zaintzailerik eta blogariek ez dutela jenderik
erabiltzen ekintzak eta informazioak egiaztatzeko, eta blogen ezaugarriak aztertzeko
problemak hasi ziren, gero eta gezur gehiago ageri baitziren blogosfera zabalean. Kontua
honako hau zen: probatzea eta erakustea hedabide handi batek ere irents zezakeela amua,
eta albiste pozoitsu eta okerrak bere egin. Handik lasterrera, hedabide handiak kazetariak
kaleratzen hasi ziren, kazetaritzaren arloa ordura arte izandako eragina galtzen hasia zelako.
Jada ez ziren beharrezko hainbeste berriemaile, blogosfera berriemailez mukurutua zelako.
Kazetaritza aldatzen hasia zen, eta paperezko edizioak ixten eta Internetera pasatzen,
publizitatearekin batera. Publizitatearen dirua non, hedabide komertziala han. Informazio‐
gertaera edo albistea non, makina bat kazetari informatzen eta iritzia ematen han.
Testuinguru horretan, blogari ospetsuak agertzen hasi ziren, hedabide klasiko batzuek baino
irakurle gehiago dituztenak (Enrique Dans da haietariko bat, kasurako). Eta bideoblogen edo
vlogen arrakasta ere ikusten hasi zen, eta horrek Internet ikus‐entzunezko edukietarako ere
aproposa dela utzi zuen agerian.
Kazetaritzaren bigarren transformazioa sare sozialak hedatzearekin hasi da; gaur egun
gauden garaian, hain zuzen ere. Blogak, mikroblogak, wikiak, sare sozialak, Status.net,
Barrapunto‐Sustatu, Elgg, Jcow, WordPress MU... hedabide sozialen aroa da, azken finean.
Sare sozialak hedatzeaz batera, argitaratzea gero eta ekintza informalagoa dela antzeman
daiteke, analista batzuek ikusi duten bezala. Twitter, Facebook eta halako sare sozialetako
edukiei erreparatu baino ez da egin behar, horretaz konturatzeko. Gero eta gehiago
argitaratzen dute herritarrek sare sozialetan, eta ohiko bihurtu da iritziak, pentsamendu
azkarrak, informazio laburrak eta abar Interneten agertzea. Hortaz, eduki informalago
horietarako, interfaze errazak sortzen ari dira aplikazio berrietan. Interfazeek ia arretarik ez
galtzea eragin behar dutela diote, eta hori dela‐eta ia biluzik ageri dira hainbat web‐orrialde
arrakastatsu. Twitterren interfazea bezalakoak dituzte zerbitzu berriek: Branch 10
plataformak, esate baterako. Hori horrela izanik, gero eta eduki ez‐formal gehiago dago Web
2.0 zerbitzuetan, eta egokitzapena beharrezkoa dela pentsatzen dutenak hasiak dira zerbitzu
berritzaileak sortzen, arrakasta lortu nahirik. Horixe da lehen joera, 2012an ikusi dena
(MacManus, 2012). Evan Williamsek honako gogoeta hau egin du Medium‐en 11 sorreraz,
plataforma berriari erreferentzia eginez 12 :
Hala eta guztiz ere, gauza batzuk ez dira aldatu guk uste genuen bezala. Zerbitzu
askok oso behean jarri dute maila, informazioa partekatzeari dagokionez; eta
aurrerakuntza txikiagoa izan da ekoitzi denaren nolakotasunean. Nahiz eta bikaina
izan norberak eduki ahal izatea hedabidea —pertsona bakarrarena, alegia—, hobe
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izango litzateke baldin eta eskaini ahal izan bagenitu beste batzuekin elkarrekin lan
egiteko modu gehiago. Webak oraindik ere bere egiten ditu prentsa inprimatuaren
kontzeptuak, eta, batzuetan, parez pare jartzen ditu diseinuaren, moldearen eta
erabiltzaile‐esperientziaren esparruan.

MacManus adituak dioenari segituz, bigarren joera aipatzeko, streaminga azaldu behar
dugu. Informazio‐jarioa gero eta indartsuago ageri da gaur egun. Edukiak jarioei esker
eskuratzen dituzte herritarrek, hainbat kasutan. Informazio‐jarioak indartsu ageri dira gailu
mugikorretan eta, azken bolada honetan, aplikazioetan. Informazioa sindikatzea ohiko
bilakatu da, eta informaziogune garrantzitsuek ezinbestez txertatu behar izan dute
sindikatzeko aukera, sozial bihurtzeko eta jende gehiagorengana heltzeko, eta baita botoi
baten bidez edukia kuratzeko eta beste gune batzuetan argitaratzeko aukera ere. Hortaz,
esan dezakegu weba orrialdeetatik infojarioetara pasatzen ari dela (MacManus, 2012). Alde
horretatik, App.net plataforma berriak lagundu dezake herritarren edukia antolatzen eta
dena sinpletzen, herritarren iritzi, informazio eta pentsamendu laburren jarioa
nabarmenduz. App.net mikroblog plataforma bat da, eta denbora errealeko infojario
sozialtzat hartzen da.

1. IRUDIA. App.net gunean, RSS sozialetarako zerbitzua eman nahi dute

Hirugarren joerak nolakotasunarekin du zerikusia. Blogen aroan, argiro ikusi da plataformek
kopuruari erreparatu diotela, nolakotasunari baino gehiago. Weba edukiz mukuru bete
dugu; eduki gehiena hutsaren hurrengokoa izanik, askok dioten bezala. Hori dela eta, Evan
Williams garatzaile ospetsuak (Blogger eta Twitterren sortzailea) honako hau argitaratu berri
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du Medium 13 proiektu berria azaltzeko (MacManus, 2012):
Gure filosofia honako hau da: nolakotasunak nolakotasuna dakar. Horregatik
garatuko dugu Medium poliki‐poliki, segurtatuko baitugu gure plataforma baliagarria
dela edonorentzat, gero eta handiagoa den mundu mugikor, konektatu eta zaratatsu
honetan.
Gauza bera gertatzen da Svbtle 14 plataforman, non bloggerrak edo blogariak hautatu egiten
baitira, kalitatezko edukiak lortu nahirik.
Laugarren joera aipatzeko, plataforma‐eredu komertzialari erreparatu behar zaio. Azken
bolada honetan, startup berrietan publizitaterik ez txertatzeko joera nagusitu da. Kontua da
konpromisoa hartzea iragarkirik ez erabiltzeko. Hori egia bihurtu ahal izateko, dirua batzera
ere iritsi dira. Herritarren hedabideak, herritarrek sortuak izan liteke leloa.
Bosgarren joera gaikako argitalpenak dira, hau da, edukiak gaien arabera antolatzea:
kronologiari nagusitasuna kendu, eta eduki onak bildu nahi dira. Baina joera hori zabaltzeko
zenbait aplikazio berri agertu direnez azken bolada honetan, sakonago ikusiko dugu
hurrengo atalean.

2. Gaikako argitalpenen garaia
Aldaketa‐garaia da webguneen arloan. 2012. urtean, Pinterest gune arrakastatsuaren
hazkunde‐tasa handia ikusi genuen, eta, 2012ko udan, Twitter gunearen bi sortzaileek
Medium gunea abiatu zuten. Web 2.0ko web‐zerbitzuak etengabe aldatzen eta biziberritzen
ari diren garai honetan, etengabe ikusten ditugu ideia berritzaileak web‐argitalpenen
esparruan. WordPress eta Blogger nagusi ziren arloan Tumblr berritzailea agertu, eta sare
sozialen garaian sartu gara. Interneteko argitalpenek gero eta publizitate gehiago erakarri
dutela eta, web‐garatzaile eta sortzaileek etengabe probatzen dituzte prototipo eta gune
berritzaileak, erabiltzaileak erakarri nahian. Tim O'Reilly irlandarrak behinola esan zuen
bezala, Web 2.0 mugimenduaren funtsa gero eta erabiltzaile gehiago lortzean datza.
Erabiltzaile kopuruak ematen die balioa webguneei. Baina zer zerbitzu gehiago eskain
daitezke argitalpenen arloan? Edukien kontsumoa aldatu al da Interneten? Hor dago koska.
Azken bolada honetan, gaikako argitalpenek jaso dute adituen arreta. Gaikako kontsumoa
normala denez, pribatua zein publikoa izan daiteke. Gaiak jendearen erakargarri izan diren
arren, paperezko kontsumoan (egunkarietan eta hainbat aldizkaritan) produktu generalistak
eskaini dizkigute. Egunkarien funtsa kontsumo masibo horretan zetzan. Denetariko gaiak
argitaratzen dira egunkarietan, betidanik. Egunkari espezifikoek zailki iraun dute, agerkari
gehienek kontsumo masiboa bilatu nahi izan dutelako, eredu komertzialaren alde.
Interneteko aroak, ostera, ateak zabal‐zabal utzi ditu produktu diferenteak sortzeko,
banakakoen kontsumoa erabat aldatzeko. Hori dela eta, badirudi gaikako kontsumoa ustiatu
ez den arlo bat dela oraindik, eta, berandu baino lehen, esparru horretara ere etorriko da
arrakasta lortuko duen webguneren bat. Medium eta Branch proiektu berriek lehen lerroan
jarri nahi izan dute hastapenetik. Etorkizunak esango du benetan zabalduko diren ala ez.
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Ohiko ordenamendu kronologikotik harago ere existitzen dira proiektuak eta guneak.

2. IRUDIA. E. Williams Twitterren sortzaileak Medium webgunean sartutako informazioa

Medium plataforman, postak kategoriaka antolatzen dira, eta kategoriei bilduma (collection)
deritze. Bildumak agertzeko modua Pinterest‐ekoaren antzekoa da, eta testuak eta argazkiak
ere ager daitezke. Post edo artikuluei puntuak emateko aukera ematen du; puntuaziorik
altuena dutenak goialdean ageri dira, eta puntu gutxien lortzen dutenak, berriz, behealdean.
Mediumen gaineko bilduma edo post multzoa da sortu duten lehenbiziko bildumetariko bat,
eta hori modu ona da aplikazioan zertan ari diren jakiteko 15 . Bilduma horrek The Obvious
Collection du izena.
Branch gune berriari dagokionez, Twitterren funtzionaltasuna harago daraman aplikazio gisa
aurkeztu dute. Taldeka batera egin daitezkeen elkarrizketetan dago oinarrituta. Branchek
ere garrantzi handia ematen dio gaikako antolamenduari, aukera ematen baitu gai jakin
batzuetatik beste batzuk sortzeko. Idazlanen hitz edo karaktere kopuruari dagokionez, jakina
denez, Twitterrek 140 karaktereko muga ematen dio erabiltzaileari; Branchek, ostera,
750koa, guztira. Irudi honetan ikus daiteke Branchen interfaze sinplea, erabilgarritasuna
lortu nahirik sortua.
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3. IRUDIA. Branch webgunea

Svbtle guneak kalitatearen aldeko apustua egin du, blogger ezagunak fitxatu baititu. Eduki
onak idazten dituzten blogariak nahi dituzte Dustin Curtis garatzaileak eginiko webgune berri
horretan. Svbtleren minimalismoak Googleren interfaze xeheak gogorarazten dizkigu.

4. IRUDIA. Dustin Curtisek egindako Svbtle blog plataforma berriaren gaineko informazioa, Dcurtis.is gunean,
eskuinean, eta gune ofiziala, ezkerrean

3. Informazioa edonondik gehitzea eta kuratzea
Gailu mugikor berrien aroan gaudenez, telefono eta tablet bidezko kontsumoa etengabe ari
da handitzen. Apple eta Google enpresek bultzaturiko iOS eta Android sistema eragileak
hainbat gailu mugikorretan ikusi ditugu azken aldian, komunikazioaren aroa
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mugikortasunaren esparrura zabaldu baita. Gero eta argiago dago gutxi falta dela kazetaritza
eraginkorrago egiteko denbora errealeko informazioa nahi dutenentzat. Nondiknahi eta
noiznahi: horixe izan da helburua, aspaldi Interneteko analistek erabili zutena noizbait
lortzeko, eta batzuen iritziz kimera zena egia bihurtu da. Sakelako telefonoek eta tabletek
horixe eskaini digute, hain zuzen: mugikortasunetik, denbora errealeko kazetaritza. Eta, ikus‐
entzunezkoetarako gailu bikainak direnez, eduki aberatseko kazetaritza egiteko aukera eman
digute. Horrek informazioaren kontsumoa errotik berritzea ekarri digu, eta guztien ahoan
jarri ditu gero eta maizago entzuten ditugun izen hauek: gehitzea eta kuratzea (curation,
ingelesez).
Gehitzea norberaren iritziz garrantzitsua den informazioaren erreferentzia bat egitea da.
Informazio hori agregatzailearena zein edozein hedabiderena izan daiteke, eta beste sare
edo hedabide batzuetara igortzen da, edo haren erreferentzia egiten da. Zite 16 , esaterako,
agregatzaile arrakastatsua da gailu mugikorrak darabiltzatenen artean, algoritmo baten
bidez nork bere aldizkari digitala egiteko aukera eskaintzen duena. Sistema finduz goaz
erabiltzaileen gustuen arabera, eta gaikako eta kronologikoki ordenaturiko edukiak lortzen
ditugu uneoro. Horretan datza sistemaren arrakasta, herritarrei interesatzen zaizkien albiste
eta artikuluak eskaintzen baititu, eta hainbat saretara igortzeko aukera ematen. Zite
aplikazioaren bigarren bertsioan, leloa aldatu dute: lehen aldizkari pertsonal gisa aurkezten
zutena aldizkari adimendun (intelligent magazine) bilakatu da.

5. IRUDIA. Zite aplikazioa gailu mugikorretarako sistema eragile nagusietan dago eskuragarri

Ziterekin batera, Flipboard 17 eta Pulse 18 dira beste aplikazio batzuk, gailu mugikorretan
arrakasta handia lortu dutenak. Flipboard deskargatzeko unean, honako informazio hau
jasotzen du erabiltzaileak aplikazio horri buruz:

16
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Sariak jaso dituen Flipboard aplikazioak aukera ematen dizu zeure eduki guztiak leku
bakarrean jasotzeko. Mundu mailako albisteen eta bizitzako une onenen bitartez,
egunean egunekoaren berri izango duzu, gehien inporta zaizkizun gauzen berri jasoko
baituzu. Twitter kontuko kronologiako berriak kontsultatu ahalko dituzu, baita El
Paíseko, BBC Worldeko edo Engadgeteko albisteak ere. Eskuragarri izango dituzu
Facebookeko eta Instagrameko lagunek argitaratzen dituzten argazki eta
informazioak, bai eta, halaber, YouTubeko bideoak eta Rolling Stone aldizkariko pop
kulturako izarrei buruzko informazioa ere. Aurkitu zure bidaietarako edo bizitza‐
estilorako inspirazioa National Geographicen, Ellen edo Cool Huntingen.
Flipboard 12 sare sozial edo sistematara konekta daiteke. Zehazki, Twitter, Facebook,
Instagram, Google+, YouTube, Google Reader, LinkedIn, Flickr, 500px, Sina Weibo eta Renren
sareetarako erabil daiteke. Horretaz gainera, erabiltzaileak edozein artikulu interesgarri
gorde dezake, gerora irakurtzeko, Pocket, Instapaper edo Readability zerbitzuak erabiliz.
Flipboard aplikazioa 14 hizkuntzatan dago, eta Zitek baino izaera sozialagoa
du,funtzionaltasun bikaina baitu lagunen edukiak topatzeko.
Herritar askorentzat, agregatzaileak erabiltzeak kontsumo‐ohiturak aldatzea ekarri du. Gaur
egun, nork bere erara jasotzen ditu albisteak. Doako zerbitzua da Zite, Flipboard edo Pulse
tabletetan edo telefonoetan erabiltzea, eta norberari gustatzen zaizkion gaiei buruzko
informazioa eta artikuluak ematen dituzte. Estatistikak dioenez, Amerikako Estatu Batuetan,
aplikazio horiek sortu direnetik, gero eta herritar gehiagok hartzen du informazioa bide
horietatik. Estatu Batuetako The Pew Ikerketa Zentroak 2012an egindako analisiak dio
kontsumitzaileen % 30ek jasotzen duela informazioa agregatzaileen bidez, News.me,
Summify (Twitterrek erosia) eta Percolate erremintak barne harturik. Bestalde, % 36k
bestela jasotzen du informazioa, hedabideen webguneetan zuzenean kontsultatuz edo
aplikazioen bidez baina hedabideen aplikazioa soilik baliatuz, ohikoa izan den bezala. Bistan
da lehen multzoaren kopurua nahiko hurbil dagoela bigarren multzoaren % 36 horretatik.
Bistan da prosumer 19 edo irakurle/egile diren herritarrek atsegin izan behar dutela beren
aldizkari pertsonalizatua, eta ez eduki batzuk lortzearen truke ordaintzeko euskarri bat
erabili. Enpresa batzuek ez dute asmatu Interneten esparruan, eta horren erakusgarri da El
País eta hainbat egunkari handik izan duten bilakaera, edukiak ordainsaripean jarri
baitituzte, eta liberatu, tarteka. Enpresek dena jarri nahi izan dute publizitate‐ eta
ordainketa‐sarien ereduan, eta ez dira konturatu beste molde batzuk agertu direla
teknologiaren hazkunde azkarrarekin batera. News korporazioko Rupert Murdochek maiz
salatu izan du Google enpresa. Murdoch aberatsak ez du nahi izan News enpresako egunkari
digitaletako estekak Google Newseko web‐orrialdeetan jartzerik, nahiz eta jakitun izan
informazioa ez, baizik eta erreferentziak zirela, eta Googleren aplikazioak klikak ematen
zizkiela Murdochen hedabideei.
The Pew Ikerketa Zentroak (2012) agerian jarri duen bezala, nahiz eta oraindik ehuneko
txikia izan Twitter eta Facebook sare sozialen bitartez informazioa jasotzen dutenen kopurua
(% 6), azken urteko datuekin konparatuz bistan da emendatzea oso handia izan dela (% 60).
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4. Bideogintza 2.0, podcastingak eta prosumerrentzako ikus‐entzunezko erremintak
Bideoa, Interneteko telebista eta P2P telebista‐eduki aberatsetarako teknologiak omen dira.
Irudiak botere handiagoa duke hitzak baino. Beraz, banda‐zabalera gero eta azkarragoa
denez gero, ematen du gero eta ikus‐entzunezko zerbitzu gehiago eskuratuko dugula urteak
pasatu arau. Irudien Sarerantz goaz, adituek aipatu bezala. Hori horrela izan arren, eta,
betiko telebistaren eta Interneten arteko sinbiosiaren hastapenean egonik ere, oraindik urte
batzuk falta omen dira ikus‐entzunezkoen kontsumoak beste aldaketa bat izan dezan. Hala
ere, web‐zerbitzuak ematen dituztenek berriztapenak eskaintzen segitzen dute etengabe.
Youtube web‐zerbitzuak urtetik urtera guztiok harritzen segitzen du: funtzionaltasun berriak
eskaintzen ditu, eta bideogintza gero eta errazago bihurtzen du herritar guztientzat.
Bideogintza hedatu egin da, eta Web 2.0ko biltegiak eta smartphoneak jendearen kontsumo
masiboa ekarri dute, bideogintzarako erremintak gero eta errazagoak baitira. Inork ezin du
ukatu, esaterako, Youtuberen editorea 20 benetan erabilerraza denik. Aldaketa‐garai
honetan, erabilgarritasunaren ikasgaia ongi ikasia dute web‐garatzaileek, eta, azken
urteotan agertu diren ikus‐entzunezko produktu berriak egiteko, web‐arkitekturarako
faktore nagusiak hartu dira kontuan (Palazio, 2003); besteak beste, garai honetako ohiko
pantaila‐bereizmenak, HTML 5 hizkuntzarekin sortzen diren multipantaila‐interfazeak
(mugikorretarako ere balio dutenak), kolore‐nahasketa egokiak, bideo‐formatu
estandarrak... Nahiz eta oraindik ez dugun erabat ikusi Flash jabetzapeko teknologiaren
amaiera, HTML 5 teknologiak argiro erakusten digu zein den joera. Eta, Flashen heriotza
horretan, enpresa handiak codec‐ekin jolasean ari dira, bakoitzak bere desirak jarri nahirik.
Horretan, duina izan da, berriro ere, Google enpresaren apustua, Web M (VP8) codec
irekiaren alde egin baitu. Beste batzuek, ostera, H‐264 codec‐aren hautua egiten segitzen
dute. Badirudi, beraz, halako erabaki garrantzitsuak enpresen esku geratuko direla.
Berrikuntzak aipatzen segituz, Youtubek aurpegiak desitxuratzeko erreminta bat jarri du
berriki erabiltzaileen eskuetan. Kazetaritzaren esparruan behar‐beharrezkoa zen hori, lege‐
arazoak saihesteko. Irudi honetan ikus daiteke Youtubek berak azaldutako adibidea.

6. IRUDIA. Orain, errazagoa da Youtuben jendearen anonimotasuna segurtatzea

Eta multimediaren esparruan lan egiten duen kazetariak tresna egokiak ditu Youtuberen
funtzionaltasunak, estrategia eta praktika onak ikusteko. Horretarako, Googlek Creator
Playbook 21 jarri du ikusgai, gida moduan, Youtuben bertan, erabiltzaileek arrakasta lor
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dezaten. Playbooken bigarren bertsioa laguntza ederra da Youtuberen erabiltzaileentzat,
bideogunea ondo ezagutzeko eta bideoaren esparruan eraginkortasunez lan egiteko.
Youtube edo Dailymotion bideotegiak materialak lortzeko biltegi ere bilakatu dira
kazetarientzat, herritarren hedabideen aroan bideotegi horiexek baitira edukiak azkarren
argitaratzeko sistemak. Baina bi horiek ez dira herritarrei informazio‐bideoak emateko
aukera bakarrak; biltegi asko daude, eta rankingak ere desberdinak dira munduan zehar:
Edudemic‐ek hezkuntzarako eginikoa (2012) eta eBizMBA gunearena, beste ranking
batzuetan oinarritua (2012), kasurako.
Bideoak argitaratzeko plataforma aukeratu baino lehen, komenigarria izaten da horrelako
biltegiak aztertzea; alegia, zer funtzio eskaintzen dizkion bideoguneak berriemaileari,
edukiera‐aukerak eta prezio‐politikak ondo jaso behar ditu, eta pentsatu, betiere, datuak
aldakorrak izaten direla. Azterketa ospetsuenetarikoa da VideoShare Review 22 guneak egiten
duena, irudi honetan ikus daitekeena. Gune horrek honako parametro hauek hartzen ditu
aintzat: audientzia, ekoizteko aukerak, edukiak, erabiltzeko erraztasuna eta laguntza‐
aukerak.

7.IRUDIA. Zenbait parametro kontuan hartuta, VideoShare Review‐ren azterketan Youtube agertzen da lehen
postuan

Youtube ia ranking guztietan ageri da bideoaren esparruko errege, bideo‐biltegi asinkronoei
dagokienez. Bistan da Youtuberen atzean Google enpresa handia egoteak emaitza onak
ekarri dizkiola. Segur aski, Googlek erosi izan ez balu, ez zatekeen gauza izango orain duen
garatze maila lortzeko. Horrek pentsarazi egin behar digu, eta zuhurtzia sortu geure baitan,
ikus‐entzunezko zerbitzuak hautatzeko unean dauden aukerei ondo erreparatze aldera.
Podcastinga ere bada beste eremu interesgarri bat irratigile eta eduki‐sortzaileentzat.
Podcastingak, gainera, aukera eman diezaioke berriemaileari egunean zehar hainbat istorio
jasotzeko. Podcastingak hezkuntzaren arloan izan du arrakasta —batez ere, hizkuntzak
ikasteko—, eta ematen du informazioaren esparruan landuago dauden programetarako
soilik erabiltzen dituztela batzuek. Hala ere, podcastingaren informazio‐indarra argiro
ikusten da alerta‐egoeretan. Estatu Batuetako NPR (National Public Radio) multimediagune
eta irratiak oso segimendu handia egin zuen urakana gertatu zenean, eta gerora ere
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informatzen segitu zuen 23 . Areago, gaur egun ere kontsultatu daiteke, irudi honetan ikusten
den bezala.

8. IRUDIA. Katrinari buruzko podcastinga eta RSS jarioa, AEBko NPR irratiaren gunean.

Podcastingaren ereduan, irudien esparruan, bada zer baliatu kazetarientzat. Argazkiak edo
irudi‐jarioak ere lor daitezke, Flickriver‐ek 24 erakutsi duen moduan. Irudiak jasotzeko beste
era bat eskaintzen du doako zerbitzu horrek. Flickrren APIarekin zer‐nolako gune
berritzaileak egin daitezkeen agerian uzten du gune horrek; eta, azken batean, Web 2.0
horixe da, web‐zerbitzu guztien programazio‐interfazeak baliatzea gune eta mashup 25
berriak sortzeko.
RSS infojarioei dagokienez, berriemaileek zenbait trikimailu ezagutzea ere ezinbesteko
bihurtu da editoreentzat, ondo aukeratutako informazioa argitaratze aldera. Gai horri
dagokionez, Amit Agarwal‐ek (2012) zenbait gomendio bildu ditu, editoreek RSS infojarioak
egokiro hautatzeko. Izan ere, Informazio sindikatua modu askotara ager daiteke.
Bestalde, datu‐jarioez ari garela, zenbait aplikazio agertu dira azken urteetan; esaterako,
Youtubeko bideoekin jarioak sortzeko. Haietako bat Yahook sortu zuen, 2007an, eta
aplikazio berriak sortzeko aukera eman zien garatzaileei. Zerbitzuak Yahoo! Pipes 26 du izena,
eta URL propioa 27 du (Palazio, 2008). Mashupak egiteko plataforma bat da Pipes,
berriemaileentzat oso interesgarria izan daitekeena datuak ondo ikusteko. Informazioa
iragaztea lagungarria izaten da datu multzo handien atzean dagoen informazio interesgarriaz
jabetzeko.
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3. Ziberkazetarientzako zenbait aplikazio, zerbitzu‐lana hobeto egiteko
Gero eta beharrezkoagoak dira Interneteko informazioa kudeatzeko eta bilatzeko tresnak
eta web‐zerbitzuak. Direktorioak, bilatzaileak zein informaziorako sare sozialak, guztiak izan
daitezke noizbait kazetari baten arazo bat konpontzeko gai. Informazioa bilatzeko Google eta
beste bilatzaile batzuk izan arren, oraindik bada aukera aplikazio berriak sortzeko. Behin
web‐zerbitzu batzuek zenbat erabiltzaile duten ikusita —milioika, alegia—, tresna berriak
agertzen ari dira. Horretan, Twitterrek ondo asmatu du, nahiz eta azken bolada honetan
kanpoko aplikazioen kontra egin duen. Askok eta askok hainbat aplikazio egin dituzte
Twitterren APIarekin. Hala, bat aipatzearren, Twellow 28 zerbitzuak aukera ematen du Twitter
sare sozial eta mikroblog plataforman behar duguna aurkitzeko, hau da, direktorioak
sortzeko aukera eman dute sare sozialek.

9. IRUDIA. Twellow direktorioa erabilgarria da Twitterreko erabiltzaileei buruzko informazioa lortzeko

Gailu mugikorren arloan ere hainbat aplikazio agertu dira, ikus‐entzunezkoen kontsumo‐
modua aldatzen ari direnak. Vtok 29 aplikazioak (iOS eta Android), esaterako, Googleren
bideo‐komunikazioa erabiltzeko aukera ematen du, eta TweetRadar 30 deritzonak txioak edo
tweetak mapetan ia denbora errealean ikusteko aukera ematen digu. Irudi honetan ikus
daiteke adibide bat, non aplikazioak lana hitza duten txioak agertzen dituen (Karibeko
Antigua irla txikian).

28
29
30

http://www.twellow.com
http://www.vtokapp.com
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10. IRUDIA. Lanpostuei buruzko informazioa arakatzen, Antiguan (Karibe) TweetRadar baliatuz (iPad‐ean)

Ondoren, hiru multzo nagusitan ikusiko ditugu kazetarientzako aplikazio eta zerbitzu egoki
batzuk. Bi multzotan, sistema eragile zabalduenak dituzten aparatu‐erabiltzaileentzako
aplikazioak ikusiko ditugu, eta, hirugarren batean, web‐zerbitzuei dagokiena.
Applek saltzen duen iPad tableta erabiliz gero, hona hemen kazetarientzat lagungarriak izan
daitezkeen zenbait aplikazio interesgarri, hamabi gauzatarako:
Artikuluak eta testuak idazteko: WriteRoom, Docs Unlimited (azken horrek ODT
formatuarekin lan egiteko aukera ematen du).
. Argazkiak editatzeko: Photo Pad, Filterstorm Pro, Photogene.
. Bideoak editatzeko: iMovie, Video in Video.
. Audio‐grabazioak egiteko: SoundNote, QuickVoice.
. Larrialdi‐zerbitzuen berri unean bertan izateko: 0 Radio HD Police Scanner.
. Tableta teleprompter bihurtzeko: iPrompter.
. Pasahitzak, kontuak eta kazetarientzako datu garrantzitsuak modu seguruan gordetzeko:
Fortify, DataGuardian.
. Wikipediako datuak kontsultatzeko: Wikipanion, Qwiki.
. Sare sozialetako informazioa kudeatzeko: HootSuite.
. PDFak eta testu‐dokumentuak irakurtzeko, kudeatzeko eta gordetzeko: GoodReader.
. Munduko hainbat telebista‐kanal ikusteko: Watch TV, The Channer.
. Hodeiko disko gogorrak: Ubuntu One, Dropbox, CX.

Tabletak Android sistema eragilea baldin badu, kazetariak honako hautu hauek egin ditzake:
. Artikuluak eta testuak idazteko: ThinkFree Office Mobile.
. Argazkiak editatzeko: Photo Editor, BeFunky, PicSay.
. Bideoak editatzeko: VidTrim.
. Audio‐grabazioak egiteko: Tape‐a‐Talk, Voice Recorder, VoiceTask.
. Telefono bidez egindako elkarrizketak grabatzeko: vRecorder.
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. Telefonoa teleprompter bihurtzeko: Android Prompter.
. RSS informazioa monitorizatzeko: Google Reader.
. Wikipediako datuak kontsultatzeko: Wikipedia móvil.
. Sare sozialetako informazioa kudeatzeko: Hootsuite, TweetDeck.
. Irratiak eskaneatzeko, larrialdiko informazio bila: Scanner Radio.
. Web‐orrialde interesgarriak gordetzeko eta markatzeko: Pocket, Instapaper.
. Bideo‐emankizunak zuzenean egiteko: Bambuser, Flixwagon, Qik.
Hautu horiek mugikorren esparruari dagozkio. Web‐aplikazioen arloan, bestalde, zerbitzu
ugari daude, kazetariak eguneroko langintzetan behar duen oro gauzatzeko. Zerrenda lar
luzea da, egunero agertzen baita zerbitzu berriren bat, informazioaren arloan interesgarri
izan daitekeena. Agian, honako aukera hauek dira ohikoenak:
. Testuak idazteko eta testuak idazgelako beste batzuekin partekatzeko: Google Docs.
. Blogean idazteko plataforma: WordPress, Blogger, Tumblr.
. Alertak jasotzeko: Google Alerts.
. Bideo‐kanalak sortzeko: Youtube, Vimeo.
. Bideo‐formatuak aldatzeko: MPEG Streamclip.
. Fitxategi‐formatuak aldatzeko: YouConvertIt, Zamzar, Online‐Convert.
. Lekuak aurkitzeko eta albisteetan erakusteko: Google Maps, Geonames, Google Street
View, Google Earth, Wikimapia.
. Gertaerak zuzenean emateko: Cover it Live.
. Timeline‐ak sortzeko; hots, denbora‐lineak, albisteen backgroundeko esplikazioak hobeto
erakusteko: Dipity.
Argazki libreak edo CC lizentzien pean daudenak aurkitzeko: Flickr Creative Commons 31 .
. Gordailuko fitxategi zaharrak aurkitzeko (soinu‐fitxategiak, bideoak, eta abar): Archive.org.
. Hodeiko disko gogorra: Ubuntu One, Dropbox, Mozy, Syncplicity.

Gogoetarako galderak
Hona hemen erantzuteko zain dituzun galdera batzuk, behin ataleko testuak irakurritakoan
gogoetarako balio dutenak:
1. Ba al dago esaterik kuratzea gero eta ekintza zabalduagoa izango dela etorkizunean?
Baiezkoa erantzunez gero, zein dira horretarako arrazoiak?
2. Youtube plataformak zerbait gehiago eskain lezake? Egizu gogoeta, eta aztertu barrutik,
erantzun baino lehen.
3. Herritarren kazetaritzak berriemaile profesional askok lana uztea ekarriko al du?
4. Ikus‐entzunezkoak sortzea, editatzea eta argitaratzea edonoren esku dagoen ekimen bat
al da?
5. Hedabide digitaletako interfazeek sinpleak edo nabarrak izan behar dute. Begiratu
haietako bakoitzaren adibide bat, eta egin gogoeta.
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Zereginak
1. Ataza honetan, ikasleak bere egin beharko du balizko kasu bateko eskaera. Zehazki,
hedabide publiko batetik —telebista batetik, zehazki—, 3 orrialdeko txosten bat egiteko
eskatu diote kazetari bati. Kontsulta‐txosten bat egin behar du. Txosten horretan, ikasle
bakoitzak azaldu behar du zein diren kuratze‐leku garrantzitsuenak telebistako zenbait
kazetari begi‐bistan egoteko eta telebistaren marka hedatzeko. Txostenean, ideiak argiro
agertu behar ditu egileak, ondo ordenaturik eta paragrafoak ondo atonduz. Erreferentzia
bibliografikoan daude artikuluak, txostena artikulu mamitsuetatik hasteko.
2. Oraingoan, ikasleak bost txio edo tweet egin behar ditu, Twitterren The State of the Media
txostenetik inportanteena den informazioa aukeratuta. Bost txio eta 14 karaktere gehienez,
Twitter plataforman ohikoa den bezala. Hortaz, dokumentua osorik irakurri
(http://stateofthemedia.org/2012), eta jendeari kontatu behar dio zein den mamia. Gero,
bost erreferentziak irakasleari helarazi, eta lotura finkoak edo esteka iraunkorrak emango
dizkio.
3. Kuratze eta agregatzaile berriei buruzko ikastaro labur bat egin behar du ikasleak
hirugarren ikaslanean. Ikastaroa binaka edo banaka egin behar da. Baldintzak edo
betebeharrak honako hauek dira:







Iraupenari dagokionez, 10 orduko ikastaroa prestatu behar da; ez gutxiago, ez
gehiago.
Gutxienez 10 bideo labur egin behar dira. Screencastak ere izan daitezke.
Ikastaroak aurkezpen bat eduki behar du gutxienez. Aurkezpenak 10‐20 diapositiba
izan behar ditu.
Lanak kontzeptu‐mapa bat eduki behar du.
Ikasleak ikastaroaren kronograma bat prestatuko du.
Ikaslan edo ataza bat edo bi zehaztu behar dira, hau da, ikastaroko ikasleak zer egin
behar lukeen ikastaroko ikaslan gisa.

4. ikaslana egiteko, erreminta hauek erabil daitezke: Youtube, Vimeo, Metaunibertsitatea,
Slideshare, Free Mind, Cmap tools, keynote, Impress, Prezi, Power Point...

Glosarioa
API: Application Programming Interface edo Aplikazioak Programatzeko Interfazea.
Softwareko osagaien artean komunikatzeko gaitasuna. Web 2.0ko API irekien bidez,
aplikazio batek beste aplikazio baten datuak eskuratu ditzake.
agregatze: erabiltzaile batek bere sare sozialetan informazio interesgarri baten erreferentzia
egitea aplikazio, lotura edo script baten bidez.
esteka iraunkor (permalink): URL bakarra da, irauten duena eta bilatzaileetan erreferentzia
finkoa izaten dena. Web dinamikoetan, esteka horiek zenbait modutara jar daitezke. Friendly
edo irakurterrazak izateko gomendioa eman ohi da.
kuratze: informazio, web‐orrialde edo artikulu baten erreferentzia egitea norberak
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kuratzeko sortutako web‐zerbitzu batera eraman eta gordetzeko. Gordailua pribatua zein
publikoa izan daiteke. Hortaz, kuradoreak informazio interesgarria ikusi eta Scoop.it, Paper.li
eta halako guneetan argitaratzen du.
mashup: aplikazio berriak, erabiltzaile batzuen programazio‐interfazeak uztartuz eta nahasiz
lortzen direnak.
prosumer: producer eta consumer ingelesezko hitzak elkartuz sortutako kontzeptu berria,
Interneteko gaur egungo zenbait erabiltzaileren ezaugarriak adierazteko: egilea eta
kontsumoa, edo irakurlea eta idazlea.
RSS: Real Simple Syndication deritzon siglaren bidez, informazioa sindikatzeko kanal bat
dagoela adierazi nahi da. XML metahizkuntzaren parte den RSS teknologiak automatikoki
aurkezten ditu egile edo idazle baten azken artikuluak beste nonbait.
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0. Sarrera
Paperezko prentsaren lehenengo edizio digitalak 90eko hamarkadaren erdialdean agertu
zirenetik, sareko kazetaritzak aldaketa ugari bizi izan ditu denbora laburrean. Eboluzio hori
mende berriaren hasieran bizkortu zen, ziberespaziorako esklusiboki sortutako eduki eta eremu
berriak bultzatzearen ondorioz. Izan ere, ziberprentsaz gainera, ikus‐entzunezko hedabideek
ere erabaki zuten irrati eta telebisten bertsio gero eta multimediatikoago bat sarean
eskaintzea. Funtsean, Interneteko bertsioek beren berezitasunak gero eta gehiago adierazteari
ekin zioten, eta publikoari balio erantsiko eta kalitatezko edukiak eskaintzeko gai zirela erakutsi
zuten behin betiko. Gaur egun, beraz, ziberhedabideek beren lekua izatea lortu dute,
prentsaren, irratiaren eta telebistaren euskarri tradizionalekin bizikidetzan. Errealitate
mediatiko horren aurrean, antzinako paradigma komunikatiboak balioa galdu du.
Ziberhedabideen narrazio‐ezaugarri bereizgarriek —hipertestualitateak, multimediatasunak eta
interaktibotasunak— bultzatu duten hizkuntza berriak eragin nabarmena izan du kazetaritza‐
idazkeran. Kazetaritza‐idazkeratik, “ziberkazetaritza‐idazkera” terminoaz bataiatu den diziplina
berri batera igaro gara. Diziplina horretan, kontatzeko eredu edo genero bereziak hartzen dira
aintzat. Haietako gehienak beste hedabide batzuetatik hartuak dira, eta kazetaritza‐genero
klasikoetako eboluzioa azaltzen dute, beren izendapenetan argi ikusten denez: albiste
hipertestuala/hipermedia, erreportaje hipertestuala/hipermedia, multimedia‐erreportajea,
multimedia‐infografikoa, elkarrizketa digitala, eta abar. Gai horri dagokionez, informazio‐ eta
interpretazio‐modalitateak nabarmen garatu dira, eta aurreko ereduak berritu dituzte. Aitzitik,
aldaketak txikiak izan dira iritzi‐genero klasikoetan. Oso arrunta ez izan arren, hipertestualitatea
eta interaktibotasuna erabil daitezke, loturak edo komentarioak agertzeko guneak testuan
eskainita. Beste molde batzuk, aldiz, guztiz berriak dira, eta kategoria berri batean sartu behar
izan dira; zehazki, “genero dialogikoak” taldean: foroa, inkesta digitala, txata, elkarrizketa
digitala, eta abar. Beraz, generoen sailkapen klasikoa mantendu arren (informazio‐generoak,
interpretazio‐generoak eta iritzi‐generoak), ziberkazetaritzari laugarren talde berri‐berri bat
gehitu zaio.
Hurrengo epigrafeetan azalduko dugunez, aukera horiek, kazetaritzaren ohiko generoen izena
ez ezik, kontzeptua bera ere aldatu dute, eta haren egitura, estiloa eta funtzioa aberastu dute.
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Internetek kazetaritzan ekarritako iraultza, beraz, idazkeraren alorrean sumatzen da bereziki,
hizkuntza, narrazio‐formula eta genero berrien bidez. Garapen hori funtsezkoa izan da
ziberkazetaritza finkatzeko, garai batean prentsako eta ikus‐entzunezko kazetaritzarekin
gertatu zen bezala. Garai batean, irratiak eta telebistak ere eredu erabilgarriak bilatzen jardun
zuten; alabaina, bilaketa horrek ñabardura bereziak erakutsi ditu ziberkazetaritzan. Izan ere,
idazkeraren egitura klasikoak edo linealak azpikoz gora ipini ditu, eta hedabide‐formatu guztiak
aldi berean erabiltzea errealitate bihurtu du, hedabide tradizionaletan pentsaezinak ziren
gaitasunak eskainiz.
Esandakotik abiatuta, kapitulu honek ikasleek gaur egungo ziberkazetaritza‐generoak ezagutzea
du xede, etengabe garatzen ari den alor batean gaudela ahaztu barik. Ziberkazetaritza‐
idazkeraren ezaugarriek mezu tradizionalen ezaugarrietan eragin itzela izan badute ere,
generoen balioa mantendu egin da. Molde erabilgarriak dira bai kazetarientzat, bai
irakurleentzat; informazioa ulertarazteko eta ulertzeko, hurrenez hurren. Boloniak ekarritako
kazetaritza‐ikasketen plan berrian ziberkazetaritza‐idazkera eta ‐generoak aintzakotzat hartu
izana guztiz esanguratsua da. Izan ere, plan berriak eduki sortzailetzat hartzen du kazetaria, hau
da, edozein euskarritan bere jarduera generoen bidez edukiak sortuz garatzen duen
erredaktoretzat, hedabidea alde batera utzita. Horregatik, ezinbestekoa da kazetaritza‐
generoen berezitasunak eta aukerak ezagutzea, prentsan, irratian, telebistan eta baita
Interneten ere.

1. Ziberkazetaritza‐idazkeraren ezaugarriak
Ziberhedabideen narrazio‐ezaugarri bereizgarriak dira hipertestualitatea, multimediatasuna eta
interaktibotasuna (Larrondo, 2008). Haietatik erabakigarriena hipertestualitatea dela esan
genezake. Izan ere, hipertestualitatea da World Wide Web‐aren ezaugarri nagusia —hori dela
eta, “Amaraun” erraldoi hori oraindaino egindako hipertestu handiena dugu 32 —.
Hipertestualitateak askotariko tamainatako informazio zatiak (nodoak) esteken edo
hiperloturen bidez elkartzeko ahalmena azaltzen du. Unitate horiek testualak, ikus‐
entzunezkoak, irudizkoak eta grafikoak izan daitezke (hipermedia). Albiste batean, esaterako,
unitate zatiak izaten dira albistearen atalak eta osagarriak (titularra eta azpititulua, lehenengo
paragrafoa edo leada, informazioaren gorputza, informazioaren bideoak, audioak, grafikoak,
eta abar). Hipertestualitateaz baliatuz eratzen den diskurtsoari edo testuari “hipertestu”
deritzo, eta, gero eta gehiago, “hipermedia”. Hipertestu edo hipermedien ezaugarri
nabarmenena sakontasuna da.
32

Hipertestuaren ideiaren jatorria Vannovar Bush‐ek 1945ean argitaratutako “As we may
think” artikuluan aurkitu dezakegu. Lan horretan, Bushek edukiera handiko sistema bat
imajinatu zuen, non gordetako informazioa erraz erlaziona zitekeen. Makina kontzeptual
horri MEMEX (MEMory EXtension) izena eman zion. Bushen ideien jarraitzaile Ted Nelson‐ek
MEMEXen ideia bere egin eta Xanadu izeneko memoria‐sistema proposatu zuen. Nelsonen
arabera, Xanadu munduko altxor literario eta zientifiko guztiak gordetzeko informazio‐sare
erraldoi bat izango zen. Hipertestu‐sistemek behin betiko finkapena lortu zuten HTML
(Hypertext Markup Language) sareko hizkuntza asmatzearekin batera, 1991ean. Hizkuntza
hori CERNeko (European Particle Physics Laboratory) Time Bernes Lee zientzialariak asmatu
zuen. Interneten asmakuntzak —eta, ondorioz, haren zerbitzurik ezagunena den
WWWarenak— posible egin zuen, beraz, informazio kopuru handiak erlazionatzeko ametsa
egia bihurtzea.
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Albistearen ereduaz ari garela, hasierako maila batean (ziberhedabidearen azala edo
homepagea) kokatzen dira titularra eta harekin batera agertu ohi den albistearen lehenengo
paragrafoa (maila horretan, bideoak edo audioak ere ager daitezke). Titularrean klik eginez,
irakurlea albistearen bigarren sakontasun mailara heltzen da, non informazioaren gorputza
kokatzen den (lehenengo mailako bideoak eta audioak ere errepikatzen dira). Albistearen
bigarren maila horretan dauden estekek hirugarren sakontasun maila batera eramaten dute
irakurlea. Maila horretan, are gehiago sakontzeko informazioa aurkitu daiteke (erlazionatutako
informazioa). Hortaz, zatiak edo nodoak sakontasun maila batean baino gehiagotan kokatzen
dira, eta informazioan gero eta gehiago sakontzeko aukera ematen dute.
Horra, beraz, hipertestuak informazioaren egituraketan dakarren antolaketa. Horrek albiste‐
generoen oinarrien sakontasuna guztiz zabaldu du, erreportajeak eta antzeko genero sakonek
tradizionalki bete duten funtzioaz jabetu baita. Konplexutasun hori argi ikusten da
informazioaren hipertestu‐egitura irudikatzean (1. irudia). Era berean, genero sakonak guztiz
aberastu dira. Hori dela eta, erreportaje hipertestualak “erreportaje berezia” izendapena jaso
du Interneten, eta, modu horretan, prentsako, irratiko eta telebistako estaldura handien ideiara
hurbildu da.

1. IRUDIA
Albiste baten hipertestu‐egituraren eskema
Egilea: Larrondo.Albistearen iturria: Eitb.com
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Ikuspuntu praktikoago batetik, hipertestu‐sistemetan bi maila nagusi bereiz daitezke. Bata
agerian dago, eta erabiltzailearen interfazea da (pantailan ikusten dena edo sistemaren front
end‐a); bestea ezkutatuta dago, eta datu‐base maila da (back end‐a). Azken horrek zuzeneko
lotura du ziberhedabideetako lan‐edizioarekin. Izan ere, ziberhedabideek Content Manager
System programak edo kudeatzaileak erabiltzen dituzte edukiak kudeatzeko eta argitaratzeko.
CMSek web‐orrialde finkoak dituzte (txantiloiak), eta txantiloi horiek edukien kontainer
moduan funtzionatzen dute, ekoizpena estandarizatzen laguntzen baitute. Formatu
berrerabilgarriak erabiltzeaz aparte, CMSek erabiltzaileak pantailan ikusiko duena irudikatzeko
ere balio dute. Erabilera horrek ziberkazetaria eduki‐kudeatzaile bihurtzen du, eta ulergarria
izaten da bere eguneroko jardueran hipertestuko egitura‐mailek askorik ez kezkatzea.
Dena den, garrantzitsua da ulertzea hipertestuaren egituraren logika, eta baita horrek eskatzen
duen narrazio‐estrategia ez‐sekuentziala, baldintzatzen baititu irakurketa (nabigazioa) eta
informazioaren ulermena. Beraz, hipertestua egiteak informazio‐unitateak elkarrekin lotzea
baino gehiago eskatzen du. Zatien arteko koherentzia narratiboa ere bermatu behar da. Oro
har, edizio hipertestualak edizio inprimatuak baino ondorio semantiko nabariagoak ditu, eta
arreta berezia jarri behar da loturekin lan egitean. Ziberhedabideetako testuen loturek
esanguratsuak izan behar dute, irakurleari aukera bat baino gehiago eskura jartzeko eta
mezuari zentzu osoa emateko, gehiegikeriarik gabe eta erabilera nahasgarriak guztiz saihestuz.
Hiperloturek, adierazgarriak izateko, gako‐hitzetan izan behar dute oinarria, erabiltzaileak
zalantzarik gabe jakin dezan zer eduki dagoen lotura baten atzean. Testu baten barnean
txertatuta agertzen badira, kolorez edo azpimarraz bereizi behar dira. Testutik at kokatzen
badira —aurkibide, menu edo zerrenda gisa—, komenigarria izaten da ikonoak erabiltzea,
bideora, audiora, grafikora, informazio gehigarrira eta abarrera daramatela irudikatzeko.
Hainbat ziberhedabidetan, SEO (Search Engine Optimizer) arduradun batek ezartzen ditu
gomendio horiek.
Kokapenaren arabera, esan dugunez, estekak testuan txertatuta edo testutik kanpo ager
daitezke (Larrondo, 2008). Nora eramaten gaituzten kontuan hartzen badugu, orduan,
barnekoak edo kanpokoak izango dira. Lehenengoek ziberhedabidearen URL bera duen beste
web‐orri batera daramate erabiltzailea, eta bigarrenek, aldiz, ziberhedabidetik at dagoen web‐
orri batera; beste URL bat duen batera, alegia. Barneko loturak garbiak dira; esaterako, “titulu
bidezko loturak” (informazioen tituluak/lehenengo paragrafoak klika daitezke, eta
informazioaren testu osora eramaten dute). Zerikusia duen informazioa eskaintzen duten
“lotura gehigarriek”, batzuetan, kanpoko lotura bat dute (esaterako, erabiltzailea web‐orri
ofizial batera eraman badute). Loturen helburu narratiboa ere kontuan hartzeko beste irizpide
bat da, funtsezko eginkizunak baititu kazetaritzaren kontaketan. Adibidez, loturek honako
aukera hauek eskain ditzakete: a) informazioaren iturriari buruzko datuak, b) informazioaren
aurrekariak —aurretik argitaratutako informazio batera eramatea, gaiarekin zerikusi zuzena
duelako—, d) informazioaren testuingurua —antzeko beste gertaera batzuen informaziora
eramatea—, edo e) informazioarekin lotura duen dokumentazioa —auto judizialak, polizia‐
txostenak, agiriak, eta abar—. Loturek eskaintzen duten edukiaren generoa eta formatua ere
azter daiteke. Lehenengo irizpidea kontuan hartuta, informazio‐generoetara (albistea,
erreportaje sinplea eta infografikoa), interpretazio‐generoetara (erreportaje sakona, kronika,
elkarrizketa), iritzi‐generoetara (zutabea, editoriala, artikulua, etab.) edo dialogorako
generoetara (foroa, txata, inkesta, etab.) eraman gaitzakete loturek. Edukiaren formatuari
dagokionez, badaude testu, bideo, audio, irudi eta artxibo grafiko batera eramaten duten
loturak.

92

Lehen aurreratu dugun bezala, hipertestuak askotariko kode edo eduki‐formatuak elkartzea
ahalbidetzen du, loturen bidez (hipermedia). Aukera horrek multimediatasun modu oinarrizko
bat azaltzen du, multimedia‐osagaiak batu baino ez baititu egiten. Multimediatasunaren
adierazpen garatuena, aldiz, formatu horiek mezu bakar batean integratzen direnean gauzatzen
da, Flash programa edo antzekoak baliatuz. Albisteak eta erreportajeak hipermediaren aukera
ustiatzen dute, eta genero horien tipologia eboluzionatuak sortu dira ziberhedabideetan:
“hipermedia‐albistea” eta “hipermedia‐erreportajea” (webgune bereziak 33 ). Malgutasuna izan
ohi duenez, erreportajea primeran moldatu da Internetera, eta multimedia‐narrazioa ere
baliatzen du “multimedia‐erreportaje”ak 34 . Multimedia‐hizkuntzaren garapena bereziki
erakutsi duen beste genero bat da infografiko digitala. 90eko hamarkadaren amaieran sortu
zenetik, genero hori multimediatasunaren saiakuntza‐banku bikaina izan da, eta gaurko
infografiko askok ziberhedabideetan sor daitezkeen kontaketa aurreratuenen eredutzat har
genitzake 35 , testuak, irudi estatikoak eta dinamikoak, soinuak, hiperloturak, interaktibotasuna,
eta 3Dko edo bideo‐jokoetako hizkuntza (erabiltzaileak inguru birtual batean kokatzen dira:
simulazioa, murgilketa…) eskaintzen dituztelako. Argi dago, beraz, ziberkazetaritzak sormen‐
ahalegin handia egin duela formatu eta eredu tradizionalak ez errepikatzeko.
Orain arte ikusitakoaren arabera, ziberkazetaritzaren diskurtso mota guztietan aurkitzen dugu,
neurri batera edo bestera, hipertestualitatea, multimediatasuna eta interaktibotasuna, kontuan
hartuta haietako baten bat erabakigarri izan daitekeela, pisu gehiago duelako. Esan dugunez,
hipertestua multimediatasun‐aukera sinple batekin lotzen da (hipermedia), nahiz eta bestelako
multimediatasun bat ere badagoen. Multimedia‐produktuetan, hipertestualitatea eta
interaktibotasuna ere agertzen dira, loturak eta erabiltzaileek parte hartzeko guneak elkarrekin
biltzen direnean. Era berean, multimediatasunarekin gertatzen den bezala, posible da
hipertestu‐sistemetan interaktibotasun‐zantzu bat ikustea, eragin‐trukea hipertestutik at ere
gauzatu arren. Interaktibotasun‐aukera horri “interaktibotasun selektiboa” deritzo, eta
hipertestu‐loturak sakatzean gertatzen da, baita edozein aukera interaktibo erabiltzean ere
(bilatzaileak eta hemeroteka; pertsonalizazio‐aukerak, formularioak, eta abar) (Larrondo, 2008).
Interaktibotasun horrek, beraz, erabiltzailearen eta sistemaren arteko eragin‐trukea bultzatzen
du, eta guztiz lotzen zaio nabigazioari edo hipertestu‐irakurketari. Beste interaktibotasun mota
bat da “komunikatiboa” edo “partaidetzazko interaktibotasuna”. Hari esker, hartzaileak
elkarrizketa bat izan dezake beste erabiltzaile batzuekin edo ziberhedabidearekin (foroetan,
esaterako), edo igorle bihur daiteke, informazioa eta edukiak ziberhedabidera bidaliz.
Hipertestuaren haritik, orain arte azaldutako oinarrizko ezaugarriez gainera, gogoratu behar da
ziberhedabideetako mezuek beste bereizgarri bat ere badutela; “memoria” deritzona, hain
zuzen. “Memoria” hipertestuak informazioaren iraunkortasuna sustatzeko duen gaitasunari
dagokio, kontuan izanda aurreko informazioak berreskuratzeko aukera ematen duela. Ildo
horretan, memoriak gogorarazten digu kudeaketa eta dokumentazioa sareko ekintza nabariak
direla. Modu orokorrago batean, Interneteko memoria hemerotekekin edo artxibo birtualekin
lotu izan da. Informatzeko mekanismoak aldatu dira, eta kontsumo argiagoak, erosoagoak eta
intuitiboagoak lortu dira.
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Ziberhedabideetako webgune berezien atalak: Berria.info/bereziak, Deia.com/especiales,
Elmundo.es/especiales,
Lavanguardia.com/temas/index.html,
Msnbc.msn.com/id/3032475
34

Edant.clarin.com/diario/especiales/index.html

35

http://www.elmundo.es/graficos/multimedia
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2. Informazio‐generoak: albistea, kronika eta erreportajea
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT) eragin duten iraultza teknologiko eta
kulturalari esker, gizarteak sekulako eboluzioa izan du. Internetek informazioa lantzeko eta
kontsumitzeko era berriak ahalbidetzen ditu. Internet jendearen bizitzaren oinarrizko parte
bilakatu denetik, konexio kopuruek gora egiten dute egunez egun. Ondorioz, komunikabideen
euskarria eta irakurlegoa aldatu direnez geroztik, pentsaezina da Interneten generoetan
aldaketarik ez izatea. Ildo horretan, esan genezake gero eta kazetari‐genero eraginkorragoak
ditugula eskuartean, egoera berriak planteatzen dituen erronka teknologikoei aurre egiteko.
Baina, aldi berean, generoek oinarrizko funtzioak mantentzen dituzte, nahiz eta Internetek
inposatzen dituen berezko ezaugarriak ukaezinak diren. Edozein kasutan, komunikazioko
ikasleak generoetan izan diren aldaketez ohartu daitezen, albistea, kronika eta erreportajea
giro berrira nola moldatu diren azalduko dugu atal honetan. Azaletik bada ere, aldaketa
horietaz ohartzea da atal hauen helburua.

2.1. Albistea
Informazioa kontsumitzeko modua aldatzen ari da. Gaur egungo belaunaldiek irrati eta
telebistaren bitartez jaso izan dute informazioa, txikitatik; orain, aldiz, gero eta denbora
gehiago ematen dute sarean. Haientzat, informazioa multimedia da, eta gogokoago dituzte
informazioa antolatzeko eta aurkezteko modu berriak, hedabide tradizionalek eskaintzen
dituztenak baino. Beraz, argitu beharra dago prentsa idatzitik desberdindu behar dela
ziberespaziorako idazketa. Albisteak kontatzeko modua euskarri berrira egokitzeko beharra
agerikoa da.
Esate baterako, irakurgarritasuna ez da berdina paperean eta ordenagailuan edo sakelako
telefonoetan. Hortaz, internautek pantaila batean irakurtzeko egituratu behar dira albisteak.
Beraz, testuak zatikatu egin behar dira, eta lotura batzuen bitartez erlazionatu, erabiltzaileari
gertaeran sakontzeko aukera emateko. Hori dela eta, Armentiaren hitzei jarraituz (2009: 174),
lehen pantailakadak berebiziko garrantzia du, eta komeni da titulua eta lehen paragrafoa
erakusleiho horretan kokatzea. Oro har, Interneterako informazio bat irakurtzen denean,
nabigazio‐egitura zenbait mailatan antolatuta dago. Lehen sakontasun mailan, teasera kokatzen
da, titulu batez (hiperestekatuta) eta testu labur batez osatua. Interesatuz gero, irakurleak
teasera sakatzeko aukera du, eta, hala, hurrengo sakontasun mailara igaroko da, zuzenean.
Aurretik aipatu izan dugun moduan, sakelako telefonoen pantailen tamainak oso handiak ez
direnez, sareko tituluan ideia bakar bat sartzen da. Normalean, zer eta nor(k) galderei erantzun
behar die. Tituluek bi betekizun nagusi dituzte. Alde batetik, testua irakurtzeko gogoa piztu
behar dute —eta, horretarako, lehenengo begiratuan ulertzeko modukoak izan behar dute—.
Bestetik, sareko tituluak funtzio hipertestual bat ere badu, ziberkomunikabideen nabigazioaren
elementu nagusia baita (Salaverria, 2005: 80). Hau da, testuak zatikatuta eta geruza batean
baino gehiagotan daudenez —ez dira bata bestearen ondoan agertzen—, tituluak berebiziko
garrantzia hartzen du zati guztiak behar bezala identifikatzeko.
Interneten eraginez, tituluak ipintzeko era asko aldatu da, eta, gaur egun, esan liteke tituluak
bilatzaileen zerbitzura, bilatzaileei begira idazten direla. Zer izenburu jarriko diogu albiste honi?
eta halako galderak erantzutean, bilaketa‐tresnak eduki behar dira kontuan. Estrategia berri
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horrek SEO du izena (Search Engine Optimization; bilaketa‐tresnen optimizazioa), eta webgune
baten kokapena hobetzean datza. Horretarako, titulua idatzi baino lehen, kazetariek kontuan
hartu behar dute zer gako‐hitz erabiltzen dituzten erabiltzaileek bilaketa baten inguruan .
Internautek informazioarekin topo egin dezaten, gako‐hitzak ezinbestekoak dira, eta, gako‐
hitzak egokitasunez hautatzen badira, gure albistea emaitzen lehen postuetan agertuko da.
Posizionatze‐sistema horrek (bilatzaleei begira idaztea) titulu informatiboak eta laburrak
hobesten ditu, oso zehatzak; eta komenigarri bilakatzen du izenburuak biltzen dituen gako‐
hitzak bizpahiru alditan nabarmentzea eta albistean zehar termino berak eta antzekoak
erabiltzea.
Albiste edo webgune baten kokapena hobetzeko —bereziki, bilaketa‐tresnetan—, gomendio
hauek izan behar ditugu kontuan:
1. Kazetariak Interneten eskuragarri dituen erremintak (adibidez, Google Adwords, Google
Trends, Google Estitistikak, etab.) erabili behar ditu albistearen gako‐hitzak aukeratzeko
orduan: idatzi baino lehen, kazetariek kontuan hartu behar dute erabiltzaileek zer gako‐hitz
erabiltzen dituzten bilaketa baten inguruan. Aplikazio horiei esker, titulua idatzi aurretik
posible da jakitea zer arrakasta izango duten gako‐hitzek, bilaketa‐emaitzek erakusten
dutenaren arabera.
2. Tituluek gakoak eskaini behar dituzte. Adibidez: “Los efectos nocivos del uso del jabón
en la piel debido a las bacterias” titulua, nahiz eta informatiboa izan, ez da egokia sareko
albiste batean. SEO titulazioari begira, interesgarriagoa da “Lavarse las manos: cuidado con
el jabón”. Alegia, gakoak azkartasunez ematen dira, eta bacteria hitza desagertzeak badu
bere arrazoia, Google erabili ondoren frogatu baitzen haren ikuspena ez zela ona.
3. Eduki‐administratzaile gehienek (Content Management System deritzona) <title>
etiketan idazten dute titulua. Arestian aipatutako erremintak erabiliz, identifikatu ditugun
gako‐hitzak sartu behar genituzke albistearen tituluan.
4. Ikuspena hobetzeko, <Keywords> etiketan gakoak jartzea ere gomendatzen dute
adituek.
5. Gogoratu Googlek eta halako bilaketa‐tresnek 60‐70 karaktere baino ez dituztela
erakusten <TITLE> etiketan —hala ere, titulua luzeagoa ere izan daiteke—.
6. Sarrerak irakurlearen arreta bereganatu behar du. Normalean, SEO sistemari begira,
eduki‐administratzaile gehienek <description> etiketan ere gordetzen dute sarrera, eta
horrek web‐kokapenean laguntzen du. Googlek 155 karaktere erakusten ditu etiketa
horretan.
Baina teasera, kasu gehienetan, tituluaz ez ezik testu eta argazki batez ere osatuta dago.Web‐
orrialde nagusian kokatzen den testu horrek erakusleiho baten zeregina ere betetzen du, eta
baliagarria da informazioa iragartzeko. Sandovalek dioenez (2003: 434), teasera osorik edo
partzialki hiperestekatuta dago beti, eta albistea hedatzen du. Hasierako paragrafo digital hori
irakurtzen duen edonork jasoko du albistearen muina, eta, interesatzen bazaio, esteka bat
sakatu beharko du testu osoa eskuratzeko. Oro har, teasera albistearen hasierako paragrafotik
ateratzen da, eta, gehienetan, paragrafo berbera izaten da (Salaverria, 2005: 148). Baina, SEO
posizionatze‐estrategiari jarraituz, lehen orrialdean ere ager daiteke, amu gisa.
Atarian jartzeko gehiegizkoak diren zehazkizunak, identifikazioak, bigarren sakontasun mailan
eman behar dira. Han, kazetariak informazioa beste eduki informatibo konplexu batzuekin
erlazionatzen du albistea, hirugarren sakontasun maila batean. Modu horretan, gorputzeko
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datu nagusiak beste datu osagarri batzuk irakurtzeko sarbide edo zubi bihurtzen dira
(infografiak, dokumentazio originala, erlazionatutako informazioa, etab.).
Albiste hipestestualak egiteak dakarren dokumentazio‐lan horrek informazio dokumentatuaren
funtsa aldatu du, eta, hori dela eta, testu mota horietarako ontzi esklusibo izateari utzi dio
erreportajeak. Dokumentazioari dagokionez, erreportaje generoak gainerakoak baztertu ditu
antzinatik. Baina, Internetek eskaintzen dituen aukerei esker, albisteak ere gertaeren
dokumentazioa bereganatu du; ekarpen gehigarri horri esker, hedabideak gero eta irakurle
kopuru handiago baten informazio‐nahiak ase ditzake, eta kontakizunaren testuinguruaren
alderdi batean baino gehiagotan sakontzeko aukera ematen du. Horregatik, nahiz eta
sakontzeko gaitasuna hipertestuari dagokion ezaugarria izan, eta ez albisteari bakarrik, ez dago
inolako dudarik Internetek berariazko abantailak ematen dizkiola genero horri, hala nola
testuan zehar aipatutako lehen eskuko iturrietarako loturak edo sarbidea egiteko aukera.
Hori hala izanik, albisteak bere informazio‐aukerak hobetu ditu, eta sarean informazio
dokumentatuagoa eta testuinguru aberatsagoa izatea lortu. Hipertestuari esker, posible da
informazio hornituagoa eta zabalagoa eskaintzea. Hipertestuaren egiturak edo antolaketak
lortu duen harikortasunak istorio sakonagoak kontatzea sustatzen du, eta horrek gorputzean
aspektu osagarri gehiago eranstea dakar.
Bestalde, kazetariak, bere komunikazio‐estrategiaren barnean, testua ez ezik bestelako osagarri
batzuk ere erabili behar ditu gertaerak behar bezala hornitzeko. Estrategia horrek multimedia‐
osagaiak ditu, eta erabiltzailearen esperientzia nabarmen hobetzen du. Informazioa sakondu,
eta gertaeraren testuingurua eta albistea ulertzeko gakoak (nondik datozen gertakariak, zeren
ondorio diren) multimedia‐osagaien bidez eman diezazkioke zibererabiltzaileari. Errealitatea
interpretatzeko beste bide bat da, eta, aldi berean, irakurlea erakartzeko balio du. Multimedia‐
albisteak informazio tradizionala (testuan oinarritzen dena) gainditzen du, eta onura
garrantzitsuak eskaintzen ditu irakurlearen arreta eta interesa pizteko eta mantentzeko.
Multimediatasuna, batez ere, argazki‐galerien, eta soinu‐ eta bideo‐artxiboen erabileran
nabaritzen da, testu tradizionala osatzen eta aberasten baita. Baliabide horiek izaera berezi bat
ematen diote albisteen generoari (aurreko prentsa idatziarekin alderatuz) (Larrondo, 2008:
213). Baina garrantzitsuena ez da multimedia‐artxiboak albisteetan edozein modutan
txertatzea, modu egoki batean erabiltzea baizik. Erabilera zentzudun eta egokia bultzatzen den
heinean izango da lagungarria zibererabiltzailearentzat.

2.2. Kronika
Albistean gertatzen den bezala, ziberkronikaren abantailarik nagusietako bat informazioaren
berehalakotasunarekin erlazionatuta dago. Kronika albistetik bereizten duen ezaugarria
kazetariaren interpretazioa da. Bai albistea bai kronika sareko gaurkotasunari eta
berehalakotasunari daude lotuta. Baina ziberkronikan, aldiz, kronistaren ikuspuntuak egiten du
bereizketa, informazioari balio erantsi bat gehitzen dion neurrian. Edozein kasutan, hedabide
digitalei (kronikari, esate baterako) informazio berezitua sustatzea komeni zaie, horrela albiste‐
agentzien informazio arruntetik urruntzen baitira. Zoritxarrez, estrategia horrek kostu
handiagoa dakarkie hedabideei, atzerriko berriemaileak, berriemaile bereziak eta adituak
kontratatzeko beharra sortzen baitu. Guillermo Lópezen esanetan (2003: 475), horixe da, hain
zuzen, hedabide digitalek konpondu ez duten arazoa. Albiste‐agentziak oraindik gehiegikeriaz
erabiliak dira, eta, askotan, bertsio inprimatuetan argitaratutakoa sarean baino ez dute
plazaratzen.
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Dena den, Larrondok (2008) azpimarratu duenez, ziberkronikak euskarriaren beste abantaila
batzuk balia ditzake, batez ere interaktibitatea. Interaktibitateak berebiziko garrantzia du
ziberkronikan, informazioaren eta lekukotasunaren balioa dela‐eta egilearen protagonismoa
nagusitu egiten baita, gainerako generoetan baino askozaz gehiago. Izan ere, kronistaren eta
irakurlegoaren artean gainerako generoetan pentsaezina den gertutasuna sortzen da, eta
horrek kazetariaren eta kronikaren garrantzia indartzen du. Kronikaren indar horrek
kazetariaren trebetasunean du jatorria, eta ezaugarri hori, esan beharrik ez dago, egilearen
sinesgarritasunaren mendekoa da. Puntu horretan, oso garrantzitsua da kazetariaren gaitasuna,
berak errealitateaz egindako interpretazioa audientziak balioztatzea nahi baldin bada behintzat.
Egunkariko atal jakin batzuk —kirola, politika, zezenak, artea eta ekonomia, besteak beste—
kronika moduan ematen dira. Baina, oro har, ziberkroniketan oraindik ere testua nagusitzen
dela onartu beharra daukagu; hori bai, batzuetan argazki, infografia eta halako baliabideez
hornitzen da. Azken hori, gutxi agertzen bada ere, fitxa teknikoetan asko erabiltzen da. Izan ere,
ikuskizunaren oinarrizko datuak biltzen dituzte (zezenak, jokalariak, aktoreak, etab.). Era
berean, gertakariaren momenturik garrantzitsuenak jasotzen dituzten soinu‐ edo bideo‐
artxiboak eskaintzen dira, eta baita, esate baterako, golak, ekitaldi bateko protagonisten hitzak
eta abar ere.
Kronika giro berrira moldatzera behartuta dago, eta, multimediatasuna bultzatzeaz gainera,
duela gutxira arte pentsaezinak ziren ereduak ere ugaritu dira web‐orrialdeetan. Dudarik gabe,
genero hori blogetan ageri da gehienbat. Esan daiteke bitakorak haizea eman diola gainbehera
zihoan kronikari. Ainara Larrondok dioenez, oraingoz bitakoren erabilera da sareko kronikak
bereizten dituena. Gertaeren kontaketa baloratzailea emateko hain baliagarria den tresna
horretan, kronistaren eta haren ikuskera pertsonalaren garrantzia handitzen da, eta, esan
beharrik ez dago, egilearen ikuspuntu horrek azaltzen du, hain zuzen ere, argitalpen horrek
ziberespazioan arrakasta izatea. Blog‐munduan itzal handiko pertsona izatera iritsi da kronista,
konfiantzazko lagun handi bat izango balitz bezala. Ez gertakizun gordinak ematen dituen
kontalari bat soilik. Alegia, edukiak beste generoek baino hurbilagotik ezagutarazten ditu
sareko blogak, eta etxekotasunezko lotura horrek definitzen du generoa sarean, bereziki.
Ziberkronikari dagokionez, bi eredu hauek aipatu behar dira (Salaverria, 2005: 151‐154):
“zuzeneko kronika” eta “azken orduko kronika”. Ziberkronika euskarriaren ezaugarri berrietara
moldatu da, eta, etengabe birdefinitu behar horretan, kronikak bere gain hartzen ditu ikus‐
entzunezkoetan erabili diren formatuak. Eredu propioen bila, “zuzeneko kronika” eta “azken
orduko kronika” bere egin ditu, eta edukien ekoizpenerako parametro berriak planteatu.
“Azken orduko kronikak” irrati eta albiste‐agentzien estiloak eredutzat hartzen ditu, eta ohiko
kronikekin zerikusirik ez duen testu mota bat sortu ditu. Testu hori premiazko albisteen estiloan
—ustekabeko gertaerak eta eragin handiko gertaerak— oinarritzen da. Bizpahiru paragrafotan
ematen da informazioaren datu nagusiei buruzko ideia bat (Salaverria: 2005: 151‐154). Testu
horiek inplizituki gaurkotzearen promesa bat dakarte. Hau da, irakurleak flash batirakurtzen
duenean, denbora labur batean informazio zehatzagoak jasotzea espero du. Armentiak
gogoratu duenez, “helburua ez da gertaera baten datu gehienak ematea, horretarako beste
testu luzeago batzuk eskegiko dira hedabidearen web gunean egunean zehar”(Armentia, 2009:
169). Aditu horren aburuz, kronika horiek “oso bizitza motza dute, hainbat kasutan minutu
batzuk besterik ez”. Gertatutakoaren xehetasun gehiago ezagutu ahala, beste testu landuago
batek beteko du azken orduko kronikaren lekua. Beraz, kronika hori informazio‐kate baten
hasiera baino ez da: datuak egiaztatzen diren neurrian, flash horiek albiste bihurtuko dira.
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 Vettel logra la 'pole' en Suzuka y Alonso saldrá quinto
 06:13 h
 El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) saldrá mañana en el circuito de Suzuka
desde la 'pole position' en el Gran Premio de Japón, decimoquinta prueba del Mundial
de Fórmula Uno, mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari) ocupará la quinta
plaza en la parrilla.
 Vettel, a por el título desde la 'pole'; Alonso saldrá quinto
 06:38 h
 El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), a quien le falta un solo punto para
revalidar el título, saldrá mañana en el circuito de Suzuka desde la 'pole position' en el
Gran Premio de Japón, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno y en la que el
español Fernando Alonso (Ferrari)...
 Pole in extremis para Vettel, con Alonso quinto
 08:00 h
 Ni siquiera la amenaza de los McLaren pudo hacer sombra a Sebastian Vettel. 15
poles consecutivas para el piloto alemán, que voló en Suzuka y superó en 9 milésimas el
tiempo de Jenson Button. Alonso, quinto, saldrá por detrás de su compañero Massa.
1. EREDUA
Azken orduko kronika
Albistearen iturria: lainformacion.com (2011/10/08)

Arestian aipatu den bezala, nahiz eta testu idatzia gailendu, zenbait ziberhedabidek irrati‐
estiloa barneratu dute, eta, hori dela eta, “berehalako kronika” eta halako eredu berriak
(zuzeneko emankizunak) ugaritzen ari dira sarean, formatu hori oso aproposa baita gertakarien
kontaketa zuzenean emateko. Beraz, ez da prentsa idatzian soilik oinarritzen; areago, ikus‐
entzunezko formatuak moldatzen ditu, beste euskarri batekin (Internet, hain zuzen ere)
funtziona dezaten. Eredu horretan, kirol‐kroniketan oso arrakastatsua suertatu den “minutua
eta emaitza” formatua gailentzen da. Ziberkazetaritzan idatzita dagoena etengabe berrizta
daitekeenez, zuzeneko emankizunak agertu dira edizio digitaletan.
Gehienbat, genero hau kiroletan erabiltzen da. Orrialdea minuturo edo bi minuturik
behin berriztatzen da, eta bitarte horretan gertatutakoa kontatzen digute.
Txirrindularitzan askotan 5 kilometroro berregiten da orrialdea. Ikuspegi zurrun batetik
emankizun hauek ez dira zeharo zuzenean egiten, beti atzerapentxo bat dago
gertakizunetik kontakizunera. Hala ere, ezinezkoa zirudiena, testuaren bitartez gertatzen
dena aldi berean kontatzea, alegia, posible da Internetek eskaintzen duen aukerari esker
(Armentia, 2009: 167).
Armentiak dioen moduan, zuzeneko kronika horiek ez dira in situ egiten. Alderantziz,
ziberhedabidearen idazgelatik plazaratzen dira, irratiaz eta telebistaz baliatuz.
Sareak kirol‐kronika errotik eraldatu du. Kronika giro berrira moldatu da, eta kirol‐kronikak
besteek baino hobeto egin du salto hori. Kirol‐kronikak, hain zuzen, sareak eskaintzen dituen
aukera teknologiko eta diskurtsibo berriak ustiatzen ditu, gainerako kronika motek baino
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gehiago ustiatu ere. Batez ere “zuzeneko kronika”ren garrantzia azpimarratu behar da, zeren,
adituen ustez, eredu hori Internetek eskaintzen dituen aukera guztiez baliatzen baita, eta,
estekak ez ezik, bideoak eta infografiak ere eskaintzen dira, askotan. Gaurko kirol‐kronika
digitalaren parametro berriek osagarri horien erabilera eskatzen dute, eta horrexek bereizten
du, hain zuzen ere, kronika inprimatutik. Sarean, esate baterako, futbol‐partida baten iruzkina
emateaz gainera, kazetariak fitxa teknikoa, emaitza, zer jokalarik parte hartu duten eta zer
minututan, golak eta abar eman behar ditu, eta hortik irtengo da iruzkina (zer ondo edo zer
gaizki jokatu zuten). Interneten egotea mesedegarri zaio estrategia diskurtsibo horri, eta,
ziberespazioan kronika mota hori aberasteko, golak erakusten dituzten bideoak eta jokalarien
adierazpenak, talde‐taktiken infografiak eta sailkapenen infografiak biltzen dituztenak
erabiltzen dira.
Hala ere, “zuzeneko kronika” ez da kirol‐kronikan bakarrik erabiltzen. Batzuetan, beste
gertaeren nondik norakoak kontatzeko ere irrati‐estilo hori erabili ohi da. Esate baterako,
honela jarraitu zuten Donostiako Bake Konferentzia Eitb.com‐en:

19:46. Espainako Gobernuak, ETAri: 'Besterik gabe, armak utzi behar dituzte'
19:32. Basagoiti: 'Edozein demokratarentzat adierazpen onartezina da'
19:06. Patxi López: "Alderdien mahaiak antolatzaileen beharrei erantzuten die herritarren beharrei bain
gehiago"
19:04. UPyD: "Donostiako Adierazpenak biktimak eta demokrazia iraindu egiten ditu"
19:00. Espainiako Gobernuak ez du ezer esango Donostiako Konferentziako adierazpenaren inguruan
18:48. ERC: Espainia beldur da indarkeriaren amaierak Euskadiren subiranotasuna ekar dezakeelako
18:44. UPNrentzat "elektoralista" izan da Konferentzia
18:37. AVTren arabera, Konferentzia ETAren proiektu politikoari nazioarte mailan babesa emateko antzer
bat izan da
18:36. Currinek uste du adierazpenarekin bat datozela bileran parte hartu duten alderdi guztiak
18:35. Alternatibak dio "bake justu eta iraunkorrera eramango gaituen bidearen zutabeak" jarri direla gaur
18:20. Dignidad y Justiciak dio Konferentziaren adierazpena "kaka hutsa" dela eta Espainiako Inteligentz
Zerbitzuek ordaindu dutela.
18:15. EAJk ETAri nazioarteko ordezkariek esandakoa "entzuteko" eskatu dio eta "itxaropentsu" egotek
eguna dela esan du
18:09. Eragile guztiei pausoak emateko eskaera "argia" dela esan du Urizarrek (EA)
18:04. Basagoitik agerraldia egingo du arratsaldeko 19:00etan, Konferentziaren ondorioak baloratzeko
17:52. Euskal Herriko gatazkaren "konponbidea" izango dela esan du LABek
17:41. "Gatazka behin-betiko gainditzeko" itxaropen "leihoa" ireki egin dela uste du Ezker Abertzaleak
17:33. Argi adierazi dute ez direla ezer inposatzera etorri, gatazka luzeak konponduz lortutako esperientz
partekatzera baizik
17:24. 5. puntua: Aholku hauen bideratzea aztertzeko jarraipen batzorde bat eratzea proposatzen da
17:23. 4. puntuan eragile ez bortxatzaileei eta ordezkari politikoei bil daitezen deitzen diete gai politikoa
lantzeko
17:22. 4. puntua: Elkarrizketa nazioarteko begiraleen bitartez bideratzeko aukera zabaltzen da
17:20. 3. puntua: Biktima guztien aitortza eta berradiskidetzea sustatzeko pausoak eman daitezela eskatze
dute
17:18. 2. puntua: Adierazpen hori egitekotan, Espainiari eta Frantziari aintzat hartzeko eta elkarrizketa
abiatzeko eskatzen zaie
17:17. 1. puntua: ETAri armak utzi eta gobernuei gatazkaren ondorioei buruz negoziatzeko deia egitek
eskatzen zaio
17:16. Berti Ahernek esan du 50 urteko indarkeriaren ondoren bakea gaur bertan iristeko aukerak ikuste
dituztela
17:15. ETAri adierazpen publiko baten bidez armak behin betiko uzten dituela iragartzeko eskatu diote
17:07. Hasi da agerraldia Donostian
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17:00. Minutu gutxi barru hasiko da parte-hartzaileen agerraldia Donostian
16:27. Covite etorri da Bakearen Etxeko sarrerara eta dekalogo bat helarazi nahi die bitartekariei. Covit
"Trantsiziotik demokraziak jasan duen eraso gogorrena da, iraina biktimentzat"
16:15. ETAri, baldintzarik gabe, armak uzteko eskatzea exijitu die Egigurenek (PSE) Konferentziako part
hartzaileei
14:45. Urizarrek alderdien mahai bat eskatu du, "indarkeririk gabe"
14:30. Urkulluk 'PEACE' plan bat aldarrikatu dio nazioarteko elkarteari
13:30. Dagoeneko Bakearen Etxean dira gaurko adierazpena adostuko duten bertako eta nazioarteko eragi
guztiak
13:28. Bake Konferentzia hasi aurretik izan diren erreakzioak eta gonbidatuen argazkiak
13:26. Tentsioa hedabideen artean, Bakearen Etxean sartu eta irudi batzuk hartu ahal izateko
13:23. 27 telebista kamara. Minutu bana izango dute barruko irudiak hartzeko
13:19. Jonathan Powell Tony Blairren kabineteko buru ohia ere Bakearen Etxean da. Frantziako Barne e
Defentsa ministro ohia ere, Pierre Joxe, Bakearen Etxean da
13:11. Kofi Annan heldu da
13:04. Bakearen Etxea eleanitza da gaurkoan: euskara, gaztelera, ingelera, frantsesa.
13:01. Orain arte agintari gutxik egin dituzte adierazpenak hedabideen aurrean Bakearen Etxean sar
aurretik
12:56. Norvegiako lehen ministro ohia, Brian Currin buru duen Nazioarteko Bitartekari Taldearekin
12:49. Rebeka Uberak (Aralar) irabazlerik eta galtzailerik gabeko irtenbidea aldarrikatu du
12:45. Pello Urizar EAren bozeramailea: "Zoritxarrez ez gaude denok, baina denak batzea espero dugu"
12:40. Sordo (CCOO), Etxaide (LAB), Navas (EB) eta Ubera (Aralar) elkarrekin sartu dira Bakearen Etxea
12:37. Brian Currin biartekari hegoafrikarrak harrera egiten die iristen direne
12:32. Totorika: "ETAren amaiera lortzeko gaude hemen"
12:29. Uxue Barkos Geroa Bairen buruak lankide ohiak agurtu ditu Bakearen Etxera sartzerako
12:20. 30 minututan Annan, Adams, Ahern, Powell, Pierre Joxe eta Brundtland iritsiko dira.
12:13. Juan Karlos Izagirre Donostiako alkatea eta Martin Garitano Gipuzkoako ahaldun nagusia iritsi dir
"Gaur, Donostia bakearen hiria da", esan du Izagirrek.
12:07. Lehen argazkia Bakearen Etxetik.
11:51. Kazetariak ere heltzen hasi dira. Guztira 200 profesional eta 70 hedabide daude akreditatuta.
11:30. Espainiako Gobernuak, alderdi politikoek eta biktimen elkarteek Konferentziari buruz hitz egin dut
hasi baino ordu batzuk lehenago.
11:15. Paul Riosek ez du adierazpenik egin heldu denean, zuzen-zuzenean sartu da eraikinean, Lokarrik
beste kide batekin batera.
11:00. Paul Rios Lokarriko koordinatzaile nagusia iritsi da Bakearen Etxera. Ailegatzen lehena izan da.
09:00. Donostiak ETAren amaiera sustatuko duen Nazioarteko Bake Konferentzia hartuko du gaur. Gogo
dezagun besteak beste Koffi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern eta Jonathan Powell izango direla bertan.
2. EREDUA
Zuzeneko kronika
Albistearen iturria: Eitb.com (2011/10/17)
http://www.eitb.com/eu/albisteak/politika/osoa/757513/horrela‐jarraitu‐dugu‐eitbcomen‐donostiako‐bake‐
konferentzia/

2.3. Erreportajea
Erreportajea objektibotasuna gainditzea da, kazetaritza informatzailea oinarri izanik
interpretaziora iristen dena. Erreportajeak duela gutxi gertaturikoaz informatzen du, eta,
gehienetan, gertakizun horiek modu zuzen batez (albiste moduan) argitaratzen dira;
erreportajeak gertakizunen esanahia adierazten du, balizko ondorioak balioesteko asmoz.
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Aurrekariak, datu adierazleak eta balioespenezko datuak kontakizunaren corpusean zehar
tartekatzen dira, hasierako interpretazioa (sarreran ematen dena) indartzen duen neurrian.
Nolanahi ere, kazetariaren balioespenak dokumentatuak izango dira. Adituen, lekukoen,
agintarien adierazpenek (interpretazioek) kazetariaren interpretazioa indartzeko balio dute.
Orainaren eta iraganaren arteko erlazioak sakontasuna ematen dio analisiari eta balioespenari;
horregatik, background delakoa oso garrantzitsua da. Beraz, background hori da, albisteetan ez
bezala (non bigarren mailako laguntza besterik ez den), ezinbesteko osagarria. Sareko
erreportaje bat idazterakoan, hiru aukera daude: 1. Originaltasuna (gaia nahiko ezaguna
denean, ikuspuntu original bat bilatu dezakegu); 2. Berritasuna (nobedadea, ezaguna ez den
alderdi berri bat azaldu dezakegu sarreran); 3. Estiloa (nobedadea eta interesa estiloaren bidez
—kontatzeko trebetasuna— lor dezakegu sarreran).
Ziberhedabideetan, erreportajeak hiru tipologia ditu (Larrondo, 2008). Lehenengoa da prentsa
idatziko gaur egungo gaiei buruzko erreportajearen eta informazio‐erreportajearen antzekoa.
Kazetaria dakiena edo ikusi duena bere hartan emateko ahaleginean aritzen da, kontatzen
diharduen gertaera eta egitateei buruzko epairik eta iritzirik eman gabe. Modalitate hori nahiko
laburra izaten da; gutxitan baliatzen ditu multimedia‐baliabideak eta baliabide hipertestualak,
eta kontaketa lineala edo sekuentziala bultzatzen du.
Bigarren modalitatea, berriz, ziberkazetaritzaren erreportajearen adibiderik argienetariko bat
da. Modalitate hori erreportaje berezia, txostena edo webgune berezia goitizenez ezagutzen da
gure artean. Modalitate horretan, idazlana ez da testu bakarra izaten (analisia, kronologia,
pertsonaien iritziak…), eta elkarrizketa zatiek ere lagundu ohi diote testu nagusiari; infograma
landuek eta argazki ikusgarriek ere bai, sarri. Orobat, Interneteko erreportajeak bereziak dira
garrantzi edo eragin handiko jazoerak jorratzen dituztelako (immigrazioa, terrorismoa,
langabezia, etab.) eta haien zergatiak, aurrekariak eta testuingurua eskaintzen dituztelako.
Tratamendu hipertestualak eta multimedia‐tratamenduak sakontzeko aukerak bultzatzen
dituzte, eta hipermedia lantzeko ere oso egokiak dira, hipermedia‐loturek informazioa erraz
gehitzeko balio baitute (García eta Larrondo, 2012).
Erreportaje bereziak arau esturik gabe idazten dira, eta sormen handikoak izan ohi dira.
Ziberhedabideak beste hedabideetatik ezberdintzeko balio dute, eta bakoitzak bere lehen
orrialdea eta diseinua izan ohi du. Aukera ona dira ziberhedabideari nortasuna emateko.
Hortaz, hedabidearen subjektibotasun hori da benetako erreportaje bereziaren bereigarria.
Normalean, erreportaje sakonak izan ohi dira, eta gaurkotasunetik harago aztertzen dute gaia,
ikuspuntu zabalago batetik. Hortaz, planifikazio eta dokumentazio‐lan handia eskatzen dute,
eta gertaerak nondik datozen ongi jakitea eta bildutako materiala ondo aztertzea. Nabigazio‐
egitura eta elementu guztien arteko bideak pentsatu behar dira, idazten hasi baino lehen.
Originaltasuna bilatzen dute, audiobisualizazioa, Flash bitarteko animazioak, Web 2.0 eta
halako joera berritzaileei aurre egiteko. Ezin dugu ahaztu Interneteko erreportajeaz ari
garenean hipertestu/hipermedia edota multimedia batez ari garela (argazki‐galeriak, bideoak,
infografikoak…), betiko erreportaje generoaren zeregin eta helburu komunikatiboa betetzen
duena. Lehen esan bezala, testu hutsetik haratago joateak (hipertestua) eta multimedia‐
baliabideak erabiltzeak generoaren xedeak zehatzago betetzen lagunduko dute.
Erreportaje mota horrek multimedia‐izaera du. Logikoa da, zeren “euskarri guztietan ikus‐
entzunezko materialaren kontsumoa oso bizkor hazten ari baita. Horren ondorioz sarean nor
izan nahi badu, ikus‐entzunezko baliabideak eskaini behar ditu” (Meso, Pérez eta Mendiguren,
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2011: 2). Beraz, irudiek, bideoek 36 eta soinuek gero eta garrantzi handiagoa dute erreportaje
berezian. Multimedia‐baliabide horien artean, argazki‐galeriak nagusi izaten dira, nahiz eta
azken urteotan bideo‐albisteak eta infografikoak ere gero eta arruntagoak diren. Alde
horretatik, erreportaje bereziek bi hedabideren edo gehiagoren arteko cross‐media
kolaborazio‐ekimenak bultzatzen dituzte, eta, horri esker, sinergiak baliatzen laguntzen dute
(Larrondo, 2008).
Hirugarren tipologia multimedia‐erreportajea edo multimedia‐webgunea deritzona da. Adituen
ustez, horixe da benetako multimedia‐erreportajea, eta multimedia‐baliabide edo ‐edukien
benetako integrazioan oinarritzen da. New Yorkeko 2001eko irailaren 11ko atentatuekin izan
zuen loraldia modalitate horrek. Show, don't tell lelopean, ziberhedabideek ahalegin handiak
egin zituzten erabiltzaileei gertatutakoaren azken orduko datuak eta, aldi berean, informazio
sakona eskaintzeko, eta ziberhedabideak multimedia‐infografikoz eta ‐erreportajez bete ziren.
Estilo horretan, ikusgarritasuna eta kontatzeko trebetasuna inoiz baino beharrezkoagoak dira.
Multimedia‐kontaketa horrek zerikusia du beste estilo berri batzuekin; esaterako, publikoaren
parte‐hartzearekin eta Web 2.0rekin. Izan ere, multimedia‐erreportajeetan, gero eta ohikoagoa
da upload plataformak eta sare sozialekiko loturak eskaintzea. Elliot‐en hitzetan, multimedia‐
erreportajearen plangintzan, funtsezkoa da gaia ondo hautatzea, ikus‐entzunezko narrazio‐
irizpideak erabiltzea eta aurrekoizpen‐lan sakona egitea. Geroago datoz postprodukzio‐lana eta
istorioaren muntaia. Testuinguru horretan, bideoa oinarrizko baliabidea da, eta argazkiekin
konbina daiteke, eszena zehatz batzuk sakontasunez birsortzeko (García eta Larrondo, 2012).

3. Genero dialogikoak
Neurri bateraino, komunikabide guztiak interaktiboak dira, baina ezaugarri hori areagotu egin
da —eta, aurrerantzean, are gehiago— elektronikoetan. Elkarrekintza edo interaktibitatea zera
da: erabiltzaileak sistemari galdetzeko eta harengandik erantzun bat edo informazio bat nahi
duen erara jasotzeko duen gaitasuna. Beraz, masa‐komunikabidearen kontzeptua apurtzen da,
masa‐komunikazioak, funtsean, igorle bat (komunikabidea) eta hartzaile bat (publikoa) esan
nahi baitu. Komunikabide interaktiboen aurrean, hartzaileak badu erabakiak hartzeko gaitasuna
eta bere nahietara egokitutako mezua eratzeko. Baita igorlearekin —eta beste hartzaile
batzuekin— mintzatzeko ere.
Gaur egungo komunikabideak dialogikoak dira; eta ez elkarrizketa gehiago dagoelako, baizik
eta, aurreko komunikabideekin alderatuz, orain arte ezagutu ditugun parte hartzeko ereduak
nabarmen handitu direlako eta handiagoa delako komunikabideek egiten duten ahalegina
elkarrizketa hori hedabideei eta irakurleei eskaintzeko. “Egiazki, elkarreragina termino
konplexua da; edukiak kontsumitzerakoan, demokratizazioaren eta askatasunaren sinonimoa
da, hedabidean erabiltzaileen partaidetza sustatzen duelako” (Larrondo, 2008).
Ziberkomunikabide baten aurrean, irakurlea ez da soilik hartzaile pasibo bat. Haren esku‐hartze
maila, gainera, areagotu egin da kazetaritza digitala garatu den neurrian (Ramírez de la Piscina,
2009).

36

Giovani Sartorik, gaur egungo gizartea irudian oinarrituta dagoela azaltzeko, homo videns
kontzeptua sortu zuen, 1998an.
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Erabiltzaileak aukera du, bere rol berrian, parte hartzeko, erabiltzaileekin eta hedabidearekin
eraginak trukatzeko eta, aldi berean, igorle izateko; betiere, hipertestuak ematen dion roletik
abiatuta (eragin‐truke selektiboa) edo, modu zuzenagoan, eragin‐trukerako goi‐mailako
formatuen bidez —inkestak, elkarrizketa digitalak…— (eragin‐truke parte‐hartzailea).
Hedabidearekin parte hartzea ere posible du, beraren edukiak jarriz (eragin‐truke produktiboa).
Azken urteotan, hedabide askok erabiltzaileen eragin‐trukea handitzeko ahalegina egin dute.
Hainbat baliabide eta elementu gaineratu dituzte audientziak informazioa sor dezan eta
hedatzeko forma interaktiboak sor ditzan. Egoera berri horretan, lehentasuna
erabiltzaileenganako arretak eta eragin‐trukeak dute, hala hedabidearekiko, nola beste
norbanako batzuekiko. Publikoak gero eta presentzia handiagoa du, eta, horri esker, beraren
ahotsa entzuteko aukera gehiago daude. Dakigun bezala, eragin‐trukea ez da berria
hedabideetan. Interneten sorrerari esker, erabiltzaileek aukera ugari dituzte hedabidera
zuzentzeko. Hain zuzen, ziberkomunikabideetan gehien erabiltzen diren formulak honako
hauek dira: mezu elektronikoak, txatak, foroak, elkarrizketa digitalak, eztabaidaguneak,
inkestak, iruzkinak eta blogak (haietako batzuk aurrerago ikusi ditugu).

3.1. Elkarrizketa digital/birtualetarako guneak
Kazetaritza‐elkarrizketak helburu bat du: informazioa lortzea, informazio jakin bat, zehatz bat,
gai bati buruzkoa, elkarrizketatuaren nortasunari buruzkoa, nortasunaren zenbait alderdiri
buruzkoa, eta abar (Díaz Noci, 2000). Hala ere, kazetaritza‐elkarrizketan, bi interes mota daude:
elkarrizketa egiten duenarena eta elkarrizketatuarena. Lehenaren interesa, oro har,
informazioa lortzea da. Bigarrenarena, informazio bat ematea da. Baina badago beste
hirugarren interes bat: irakurlearena. Irakurleak informazio bat eskuratu nahi du, eta
elkarrizketa forma bat aukeratzen du, generorik aproposena delakoan. Edozein kasutan,
kazetaritza‐elkarrizketa kazetariak prestatzen du. Eta, gehienetan, testua ez da elkarrizketaren
aldaketa edo transkripzio hutsa; ez da dena sartzen arrazoi askorengatik (oso luzea delako,
gaitik desbideratzen diren kontuak direla eta, eta abar), eta sartzen dena berridatzia da.
Elaborazio bat dago, inork ez baitu idazten hitz egiten duen moduan. Oro har, elkarrizketak bi
arrazoirengatik egiten dira: gertakizun edo egintzei buruzko informazioa lortzeko; iritziak eta,
batez ere, gai garrantzitsu bati buruzko iritziak lortzeko.
Idatzizko komunikabideetan eskaintzen diren elkarrizketekin konparatuz, ziberkazetaritzan
beste elkarrizketa modalitate berri bat sortu da: elkarrizketa digitala edo birtuala (edo online‐
elkarrizketa edo sareko elkarrizketa). Ziberhedabideek elkarrizketa ahalbidetzen dute une jakin
batean. Baina zer dira? Hedabideek elkarrizketa indartzeko programatzen dituzten topaketak
dira. Foroen modalitatearekin batera, sareko elkarrizketen modalitatea ondoen balioesten dena
da eragin‐trukeen mailak haztatzean. Formatu interaktibo bitxi horiek testuinguru digital
batean bakarrik gerta daitezke, eta, egile batzuen arabera, “kazetaritza‐genero berriak” dira.
Elkarrizketa gehienetan, arrakastaren parte handi bat prestaketa da. Prestaketa abantaila
handia da. Normalean, prestaketa hori bi momentutan gertatzen da: dokumentazioa (gaiari eta
pertsonaiari buruzkoa) eta galderak edo itaunak prestatzea. Halakorik ez da gertatzen
elkarrizketa digitalean edo birtualean: elkarrizketatu bat, gai bat, egun eta ordu bat eta
elkarrizketatuko den pertsonaren ibilbidearen laburpen bat aurkeztu ohi dira. Elkarrizketa hiru
edo lau egun lehenago iragarri ohi da, eta, iragarkiarekin batera, erabiltzaileei beren galderak
bidaltzeko aukera eskaintzen zaie. Teknika hori, askotan, pertsona ezagunekin edo hedabideko
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kazetariekin topaketak egiteko erabiltzen da. Oro har, profesionalek foroetan baino kontrol
handiagoa dute hizketaldi horien gainean. Arrazoiak: diskurtsoa moderatzen duten kazetari
gehiago daude, eta elkarrizketatuak profesionalek aukeratzen dituzte.
Audientziak gaurkotasunaren ekoizpen‐prozesuan esku hartzen du, galderetan kazetarien rola
duelako, nahiz eta eragin‐trukea zuzentzeko botere mugatua duen. Elkarrizketa ez da txatetan
bezain kaotikoa; elkarrizketatuak berak, moderatzaileak, galderak aukeratzen dituenak edo
galderak egiteko txanda ematen duenak gidatzen baitu (kontuan har dezagun, askotan,
elkarrizketa birtualean egindako galdera guztiak ez direla sartuko; murrizketa eta hautaketa bat
dago kazetariaren eskutik). Elkarrizketak ezaugarri formalagoak baditu ere, lasaia izaten da, eta
aurrez aurreko topaketa batean egon daitekeen zurruntasunik gabea.
Protagonismoa elkarrizketatuak dauka, ez elkarrizketatzaileak (kasu honetan, irakurleak).
Galdera bat, gai bat: horixe da araua. Galdera zehatzak, azken batean. Noizbehinka, gai nagusia
alde batera utzi behar da, eta galdera orokorrak sar daitezke, elkarrizketari arintasuna emateko.
Galdera sinpleek, askotan, galdera zailek baino lorpen handiagoak ekartzen dituzte. Beste
batzuetan, gainera, horrek gauzak denok ulertzeko moduan adieraztera bultzatuko du
elkarrizketatua. Ez da galdera maltzurrik egin behar. Eta hori kontuan eduki behar du
kazetariak, galderak hautatzeko orduan.

3.2. Bestelako tipologiak
Mezu elektronikoak
Geroz eta ziberkomunikabide gehiagok dute helbide elektroniko bat, erabiltzaileek beren
ikuspuntuak, galderak, eskaerak, kontsultak, gaiak eta iradokizunak helaraz ditzaten. Bitxia
bada ere, duela urte batzuez geroztik, kazetariekin harreman pertsonalizatuago bat izateko
aukera eskaintzen da. Edonola ere, helbide elektroniko bat argitaratzeak, noski, ez du esan nahi
kazetariek mezuak irakurtzen dituztenik, eta are gutxiago, audientzien kezka, iritzi edo
iradokizunei erantzuten dietenik. Izan ere, erabiltzaile askok hedabideetako erredakzioetara
mezurik ez bidaltzea erabakitzen dute, beren iruzkinak zaku urratu batera helduko direla
pentsatzen dutelako.
Txatak
Interneterako konexioa erabilita, erabiltzaile ugarirekin aldibereko komunikazio idatzia izateko
aukera eskaintzen duen aplikazio informatikoa da (Mayans i Planells, 2002: 19). Elkarrizketa,
oro har, gaikako kanal baten testuinguruan ematen da, eta erabiltzaileak nick edo ezizen bat
erabiltzen du kanal horretan sartzeko. Erabiltzaileen arteko elkarrizketa hori denbora errealean
gertatzen da, eta aukera hori aztertutako ziberkomunikabide askotan baliatu da, ia sortu
zirenez geroztik. Gune horietan, eztabaida gailendu ohi da; elkarrizketan, analisia nahiko urria
da, eta oso arin eta era sakabanatu eta desordenatu batean gertatzen da.
Foroak
Oso tresna eraginkorrak dira hedabideak geroz eta interaktiboak izan daitezen. Erabiltzaileen
artean komunikazio‐aukerak zabaltzeko aukera ematen dute. Sistemaren bidez, foroan
erregistratutako edozein erabiltzailek bere ikuspegiak eman ditzake hedabideak aldez aurretik
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plazaratutako gai bati buruz; iruzkinak egin ditzake, artikulu edo gai baten gainean.
Elkarrizketaguneetan ez bezala, foroetan, profesionalek informazio‐fluxua kontrolatzeko aukera
gutxiago dute. Horregatik, hedabide batzuek foroak hizketa‐ edo elkarrizketa‐guneekin
ordezkatu dituzte. Eragin‐trukea ez da denbora errealean gertatzen, eta, beraz, azalpena
pentsatua eta konprometitua da. Eztabaidarako leku aproposa da, erabiltzailea jada emanda
dagoen iritzi baten alde ager daitekeelako, beste bati erantzun diezaiokeelako, eta nahi adina
aldiz esku har dezakeelako. Ildo horretan, foroak hedabide digitalak eskaintzen dituen
eztabaidagune aberatsenetakoak dira, erabiltzaileen arteko eztabaida arrazoitua sustatzen
dutelako. Komenigarria da aipatzea erabiltzaile gutxik bisitatzen dituztela foroak , eta are
gutxiago foroetan aktiboki parte hartzen; betiere, hedabideak jasotzen dituen bisita guztiekin
alderatuta.

Sare sozialak
Sare sozialen eta Web 2.0ren arrakasta dela eta, ziberkomunikabideak beren albisteak sare
horietan partekatzen hasi dira. Gune horiek, parte hartzeko aukera emateaz gainera, profilak
sortzeko aukera ematen dute. Foroak, txatak eta halako hasierako eragin‐truke estadioetan ez
bezala, sare sozialak eragin‐trukearen adierazle handienetako bat dira (Bernal, 2010: 26).
Bernal Triviñoren aburuz (2010), sare sozialen arrakastaren parte bat da geroz eta
“banakakoagoa eta isolatuagoa” den gizarte batean komunikazio‐kanal bat ordezkatu izana;
baita egitura sinplea eta berehalako erabilgarritasuna ere. José Luis Orihuelarentzat (2005),
sare sozialek honako funtzio hauek betetzen dituzte: komunikazioa, komunitatea eta
lankidetza. Azken urteotan, sare sozialaren kontzeptuari eta sare sozialek hedabideekin duten
loturari buruz hainbat gogoeta sortu dira. Sare sozialak ez dira komunikabide berriak,
erabiltzaileentzako zerbitzu berri bat edo sare sozialaren zerbitzu bat baizik (Orihuela, 2008).
Guri interesatzen zaigunarekin lotuta, Bernal Triviñok (2010) bereizten ditu sare sozial itxiak
(edukia sare horretako kideek bakarrik ikusi eta parteka dezakete; esaterako, Facebook eta
Twitter sareak) eta sare sozial irekiak (edukia beste sare sozial batzuetan ikusi eta parteka
daiteke, albisteen markatzaileen bidez, eta kide izan beharrik gabe; esaterako, Menéame eta
Delicious sareak). Hiru sare‐tipologia zehaztu daitezke (The Cocktail Analysis, 2009): berehalako
komunikazio‐sareak (Messenger eta Skype), eduki‐komunitateak (Myspace, Flickr…) eta
erakusketa‐sareak (lagunekin eta kideekin harremanetan egoteko modua: Facebook, Twitter…).
Kasu guztietan, erabiltzaileek albisteen iragazki gisa jarduten dute sare sozialetan; hau da,
gustukoen dituzten informazioak aukeratzeaz eta beren komunitateari transmititzeaz
arduratzen dira, sare hurbilekoenean (Bernal Triviño, 2009).

4. Iritzi‐generoak ziberespazioan
Tradizionalki, iritzi‐generoek zenbait gairen inguruan publikoa bairatzea izan dute helburu
(Larrondo, 2008: 252). “Genero honetako testuen bidez, irakurlea iritzi bat hartzera bultzatu
nahi du egileak, jarrera baten alde egin dezan” (Berriaren estilo‐liburua, 2009: 20). Beraz,
genero horiek ez dute bilatzen informazioa ematea, baizik eta irakurlea konbentzitzea edo
beraren hausnarketa sorraraztea. Iritzi‐generoek hiru ezaugarri nagusi dituzte. Alde batetik, ez
dira gertakariez zuzenean aritzen, halakoak egunkariaren informazio‐atalean azaltzen baitira.
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Bestetik, ez dute daturik ematen; eta, azkenik, ideia edo iritzien inguruan aritzen dira, eta
gertatu denaren ondorio teoriko, politiko eta kulturalak adierazten dituzte. Gainera, nahiz eta
iritzi‐genero mota bat baino gehiago dagoen, guztietan uste edo aburuak agertzen dira.
Neurri bateraino, euskarri digitalean aurkitu ditzakegun iritzi‐generoak ez dira euskarri
tradizionaletatik hainbeste bereizten. Haien edukiaren funtsa eta helburua berbera baita, hau
da, ideologia edo pentsaera zehatzen hedapenaren kontzeptua. Hala ere, euskarri berri horrek
dakartzan baliabideek genero horiek eszenaratzeko era eta autoretzaren izaera aldatu dute.
Nahiz eta hedabide askok beren edizio digitaletan papereko artikuluak jatorriz dauden moduan
erreproduzitu, gero eta ziberkazeta gehiagok moldatzen dituzte iritzi‐generoak euskarri
digitalaren ezaugarrietara . Batzuetan, aurkezpenari dagozkion ukitu estetikoak ematen zaizkie
soilik, baina, beste batzuetan, edukietan ere aldaketak egiten dira (Cánovas, 2003). Iritzi‐
generoek, autore‐izaera baino gehiago, parte‐hartzearen eta interakzioaren ezaugarriak
bereganatu dituzte ziberespazioan (Larrondo, 2008: 252). Lehen, audientziak ez zeukan bere
ikuspuntua emateko aukerarik, zuzendariari gutunak eta halako ataletan ez ezik. Gaur egun,
hori guztia aldatu egin da, eta irakurlegoak publikoki gauzatzen den eztabaida birtualean bere
iritziak emateko gaitasun eta aukera paregabea du.

4.1. Iritzi‐generoak
Editoriala
Iritzi‐genero horretan, hedabidearen ildoa azaldu ohi da. Hedabide batek duen tresna edo
baliabiderik eraginkorrena da. Editoriala garrantzi bereziko gertakari bat azaltzen, aztertzen eta
nolabait epaitzen duen sinadurarik gabeko testua da. “Kazetariak enpresaren izenean eta haren
pentsamoldearen bozeramaile bihurtuta argudiatzen duenean” (Díaz Noci, 2000: 115)
gauzatzen da genero hori. Iritzi kolektibo hori egunkari bakoitzaren jarrera ideologikoa islatzen
duen uste sendoaren arabera adierazten da. Beraz, genero horrek gertakari nagusien inguruan
hedabideak duen irizpidea adierazten du ikuspuntu, eta instituzionala eskaintzen. Haren
helburua iritzi publikoan eragina lortzea da. Normalean, gaurkotasuneko gaiak tratatzen dira
editorialetan.
Genero horren funtzio eta helburuak berberak dira paperean eta ziberespazioan. Berez,
egunkari tradizionalek papererako prestatu dituzten testu berberak eramaten dituzte beren
edizio digitaletara. Behin sarean daudela, euskarri berri horrek eskaintzen dizkion zenbait
baliabide bereganatzen ditu testuak. Baliabide horiek zuzeneko harremana dute
zibererabiltzailearen parte‐hartzearekin eta hipertestuaren ezaugarriekin.
Alde batetik, editorialek irakurleen botoak jasotzeko aukera eskaintzen dute. Modu horretan,
editorialak irakurlego orokorrarengan sortu duen eragina kalkula daiteke, eta aurreko edo
ondorengo editorialen inpaktuarekin alderatzeko aukera ematen zaio bai audientziari, bai
egunkariaren arduradunei ere. Gainera, irakurleek gaiaren inguruan iruzkinak idazteko aukera
ere badute.
Bestalde, editorialaren testuarekin batera, edukiarekin zerikusia duten beste albiste edo
testuen lotura eskain dezake ziberkazetak. Erabiltzaileak, bestalde, editoriala sare sozialen
bitartez zabaltzeko aukera aurkitzen du edizio digitalean. Irakurleak, beraz, bere ezagunen
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artean testua heda dezake, eta zeharkako audientzia berriak eratu. Eta, horretaz guztiaz
gainera, aurreko egunetan argitaratu diren editorialak berrikusteko aukera ere badu irakurleak.
Zutabea
Egunkariaren talde editorialaren kide ez diren beste ahots batzuek ere beren iritzia hedatzeko
aukera izaten dute egunkarietan. Ikuspuntu horiek plazaratzen dituzten autoreek ez dute
erantzukizun zuzenik hedabidearen kokatze ideologikoari dagokionez, baina egunkariaren
beraren printzipio editorialekiko koherentzia‐ildo bati jarraitzen diote beren testuetan.
Tradizionalki genero horrek izan dituen ezaugarriak aipatzen hasita, beti sinatuta dagoen testu
labur bat dela esan dezakegu. Zutabeak aztertu, interpretatu eta aztertu egiten du. Autoreak
askatasuna du gaiari eta formari dagokienez, eta irakurlearen gogokidetasuna bilatzen du.
Armentiaren arabera, egileak hiru helburu bilatzen ditu: irakurlea konbentzitzea, irakurlearen
hausnarketa bultzatzea eta irakurlea entretenitzea. Sarean, zutabeek leku finko bat izaten dute.
Iritzia atalaren barnean kokatzen dira, normalean. Bestalde, editorialarekin gertatzen zen
bezala, Ramón Salaverría irakasleak uste du (2005: 164) zutabeak ez dituela sareko
hipertestuaren eta multimediatasunaren ezaugarriak baliatzen. Multimediatasun eza ulergarria
da, iritzi‐generoak diskurtso linguistikoan oinarritzen direlako batik bat. Hipertestuari
dagokionez, zutabeek oso gutxitan baliatzen dituzte beren edukiarekin zerikusia duten beste
artikuluekiko, iturrieko edo hemerotekarekiko loturak. Genero horrek batzuetan erabiltzen
duen baliabide bat da irakurleekiko interaktibitatea.
Edizio digitaletan, zutabea oso ondo egokitzen da blogetara. Normalean, paperean argitaratu
diren zutabe berberak edizio digitaletara eramaten dira zuzenean, eta “zutabeak“ edo
“zutabegileak“ epigrafearen barnean kokatzen dira. Baina, zutabe horietaz aparte, ziberkazeta
batzuek sarerako espresuki idatzi diren zutabeak eskaintzen dituzte, blog‐formatuan.
“Autorearen zutabean, hortxe dago kazetaritza hedabide tradizionaletan, inon badago. Eta
zutabearen elementu antzekoena, sarean, bloga da” (Fernández, 2005: 406).
Sinadura
Sinadurak ez dira zutabeetatik asko bereizten. Desberdintasun nabarmenena zutabeek leku eta
autore finkoa dutela izango litzateke. Sinadurak, aldiz, momentu edo egoera jakin batzuetan
autoreek, adituek edo pertsonaia publikoek sinatzen dituzten artikuluak dira. Egunkariaren
egun horretako gonbidatuak direla esan dezakegu. Horretaz gainera, sinaduren helburua eta
zutabearena berberak dira. Sinadurek sarean duten agerrerari dagokionez, genero horren
ezaugarrien muga lausotu egiten da, zutabeekin gertatzen den bezala. Ziberkazetetako iritzia
atalaren barnean “kolaboratzaile“ izenpean aritzen diren pertsonaien artikuluak sinadurak
direla esan genezake. Beste batzuek “tribuna irekia“ izenpean argitaratzen dituzte.
Blogak
Blogak komunikazio euskarriak direnez, leku garrantzitsua lortu dute kazetaritzaren alorrean
(Guallar, 2008). Komunikabideek blogen balioa onartu dutenetik, beren edizio digitaletara
gehitu dituzte, errekurtso osagarri moduan. Gizarte eta hedabideen arreta piztu dezaketen
hainbat datu, informazio‐iturri eta, batez ere, iritziak hedatzen dituzte. Gaur egungo egunkari
digital gehienek erreferentziazko kazetarien, adituen edo gizarteko edozein arlotan aditu diren
pertsonen blog sorta eskaintzen diote irakurlegoari. Errekurtso horrek paperezko egunkarietan
zutabearen generoak betetzen duen funtzio berbera duela esan dezakegu.
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“Berez, blogak edo weblogak iritzi‐testuak dira. Ez legoke oso urrun paperezko egunkarietan
argitaratzen diren zutabeetatik edo iritzi artikuluetatik. Zein da bada blogen berrikuntza?
Lehena eta, agian, garrantzitsuena: edonork zabal dezakeela blog bat” (Armentia, 2009: 171).
Alde horretatik, blogak zutabe eta sinaduren bertsio digitalak direla esan genezake, baina
ezberdintasun edo ezaugarri berriak bereganatu dituzte euskarri digitalean:
‐ Espazio aldetik ez dago mugarik.
‐ Multimedia‐edukiak eskain ditzakete.
‐ Gaiaren aurrekariak eta testuingurua kokatu, informazio eta iritzi osagarriak eskuratu
edota gaiarekin erlazioa duten beste blog edo artikuluen loturak eskain ditzakete.
‐ Irakurlearen iritzia jokoan sartzen da, iruzkinak egiteko aukera ematen bazaio. Kasu
horretan, elkarrizketa bihurtuko da zutabea edo artikulua, eta ez autore baten norabide
bakarreko gogoeta huts.
‐ Autore berberak aurreko aste, hilabete edo urteetan argitaratu dituen artikulu guztiak
eskuratu daitezke momentuan, artxibo baten bitartez.
Edizio digitaletan bultzatzen diren blogak hiru multzotan sailka daitezke:
1.
Egunkariaren beraren zutabegile edo artikugileek eguneratzen dituzten blogak.
Egile horiek iritzi‐artikulu edo zutabe moduan erabiltzen dute leku hori. Autore‐blogak, blog
sinatuak edo izen propioa duten blogak… izenez ezagutzen dira.
2.
Gai edo arlo jakin batzuetan aditu direnen blogak, edo kultura, kirola, gizarte eta
gaur egungo gaiei lotutako edozein arlotan pertsonaia ospetsu diren autoreen blogak.
3.
Irakurleek sinatzen eta eguneratzen dituzten blogak. Askatasunez adierazteko
aukera aurkitzen dute.
Binetak
Umorezko binetak, grafikoak direnez, multimedia‐alderdia lantzeko ezaugarri egokiak aurkitu
ditzake ziberespazioan (Salaverría, 2005: 165). Hala ere, oraindik ere bineta gutxik erakusten
dituzte irudi mugikorrak eta soinuak. Egunkari tradizionalen edizio digitaletan, paperean
argitaratutako bineta berberak argitaratu ohi dira egunero, eta, pixkanaka, artxibo bat eratzen
dute.

Irakurlearen iritzia
Ziberkazeta batzuek, iritzia ataleko barne‐editorialak eta zutabeak emateaz gainera, irakurleen
iritzia ere biltzen dute leku berberean, eta haien inkestak, gutunak eta iruzkinak eskaintzen
dituzte. Beste batzuek beste atal batean kokatzen dituzte irakurleen parte‐hartzeak.
‐ Zuzendariari gutunak. Denbora askoan zuzendariari gutunak izan dira edozein hedabide
idatzitan herritarrek nahi zutenari buruz iritzia publikoki emateko zuten bide bakarra edo
egokienetakoa. Oraindik ere, errekurtso hori papereko edizioen atalik garrantzitsu eta
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‐ Inkestak. Egunkari tradizionalek askotan erabiltzen duten errekurtsoa dugu. Zenbait
biztanlek gai zehatz baten inguruan duten iritzia plazaratzeko erabiltzen da. Edizio digitalen
agerpenarekin, inkesten prozedura guztiz aldatu da. Lehen, kazetaria irteten zen kalera
galderak egitera (eta, batzuetan, inkestan parte hartzen dutenei argazkiak ateratzera, paperean
argitaratzeko); gaur egun, irakurleak berak aukera du bere erantzuna ordenagailuaren bitartez
emateko. Modu horretan, irakurle askoren iritzia jakin daiteke, era erraz eta arinago batean.
Bestalde, irakurlegoaren inplikazioa, partaidetza eta interakzioa pizten dute. Normalean,
galdera itxi bat proposatzen da: erantzun bakarra aukeratu daiteke. Beraz, “galderaren idazketa
egokia eragin zuzena dauka inkestaren emaitzan” (Salaverría, 2005: 175). Audientziaren iritzia
jakiteko modu ona da, baina ezin dugu ahaztu emaitza horiek ez dituztela lagin adierazgarriak
ematen (Noci et al., 2007).
‐ Irakurleen iruzkinak. Ziberkazetek gai eta gertakizun jakin batzuen aurrean irakurleei
zuzenduta plazaratzen dituzten inkestez gainera, erabiltzaileak hedabidearen beste atal
batzuetan bere iruzkinak argitaratzeko aukera izaten du askotan. Albisteen bukaeran
komentarioak egiteko leku bat gordetzen zaio audientziari, eta ekarpenak egin ditzake
gertakizun konkretuen inguruan: informazioa aberastu datuak gehituz, iritziak plazaratuz,
gogoetak eginez, eta abar. Hedabideak argitaratutako edozein informazio edo eduki eztabaida‐
foro bihurtzen da. Gehienetan, moderatzaile batek berrikusi ostean argitaratzen dira iruzkin
horiek.

Gogoetarako galderak
1.

Edukiak hipertestua baliatuz sortzeak ba al dakar sormenik?

2.
Zer generok baliatzen ditu gehien, zure ustez, ziberkazetaritza‐idazkeraren ezaugarriak ?
Zergatik?
3.
Ziberkazetaritzaren ezaugarriak generoetan baliatzeko beste aukera batzuk egon
litezke?

Zereginak
1. Aukeratu ziberhedabide bat eta haren azaleko hiruzpalau albiste. Aztertu haren antolaketa
hipertestuala (saiatu eskema diskurtsiboa marrazten). Berdina da kasu guztietan egitura hori?
Elementu multimediatikoak erabiltzen dituzte aukeratutako berriek? Zein da haien funtzio
informatiboa?
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2. Idatzi hipermedia‐albiste bat, informazioa nodoetan banatuz, estekak eta material
multimediatikoak pentsatuz.

Glosarioa
Hipertestua: webaren diskurtsoak antolatzeko egitura eta narrazio‐estrategia ez‐sekuentziala
da, baita estrategia horiek erabiltzearen ondorioz sortzen den testu edo dokumentua.
Hipertestuak zenbait informazio zati esteka edo loturen bidez elkartzearen emaitzak dira, eta
eragin izugarria izan dute kazetaritza‐testu klasikoetan, batez ere albistean eta erreportajean.
Bi formatutan dauden informazio zatiak elkartzen direnean, “hipermedia” deritzo.
Multimedia: webaren multimediatasunaz baliatuz lor daitekeen kontaketa aurreratuena da.
Diskurtso edo narrazio horiek testuak, irudi finkoa, irudi mugikorra, soinua eta beste osagarri
batzuk (interaktibotasuna, hipertestualitatea, 3D, etab.) mezu edo gune bakar batean biltzea
ahalbidetzen dute, programazio‐hizkuntza dinamikoak erabiliz.
Interaktibotasuna: pertsonen arteko eragin‐trukea edo elkarrizketa da, baita pertsonen eta
ordenagailuen artekoa ere. Komunikazioaren arloan, interaktibotasunak askotariko eredu eta
sailkapenak onartzen ditu. Ezagunenak: interaktibotasun selektiboa edo nabigatzeko
interaktibotasuna (hipertestu‐loturak sakatzean gertatzen dena) eta parte‐hartzezko eragin‐
trukea (Web.2.0 plataformetan, blogetan eta beste gune batzuetan, hala nola foroetan,
elkarrizketa digitaletan, inkestetan, eta abarretan).
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0. Sarrera

Azken urteotan, diseinu grafikoaren eta infografiaren presentzia nabarmen indartu da
komunikabideetan, informazio konplexua modu sintetiko eta eraginkor batean adierazteko
duten gaitasunagatik. Eguneroko kazeta‐jardunean testu eta argazkiek gertaera konplexuak
eta datu korapilatsuak irudikatzeko izan ditzaketen mugak arazorik gabe gainditzen dituzte
infografikoek.
Modu zabal batean definituta, infografiko batek datuak eta irudiak uztartzen ditu, pertsona
eta erakundeei beren mezuak labur adierazten laguntzeko. Kazetaritzatik haratago,
publizitatearen eta enpresaren munduan ere baliabide arrakastatsua izan ohi dira. Definizio
formalago bat erabiliz gero, infografiko bat datuen edo ideien bisualizazio bat dela esan
daiteke, ikusleriari informazio konplexu bat azkar kontsumitzeko eta erraz ulertzeko aukera
ematen diona (Smiciclas, 2012: 5).
Haatik, komunikazioaren alorreko infografiaren sorburua ezin da informazioaren
diseinuarekin duen harremanean bakarrik ulertu, ez kazetaritza‐irizpideen eragina kontuan
hartu gabe behintzat. Bi arlo horiek uztartzetik ulertu behar da, beraz, infografiaren jatorria.
Alberto Cairok nabarmendu duen bezala, infografia ez da diseinua edo ilustrazioa soilik,
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baina bi arlo horiekin modu estu eta berezi batean lotuta dago. Diseinuaren adarretako
batek, informazioaren diseinuak, beste edozein arlok baino gertuagoko harremana du
infografiarekin; informazio kantitate erraldoia (estatistikoa, adibidez) antolatzen eta
adierazten du elementu bisualen bitartez (Cairo, 2005 :15).
Gertaerak azaltzeko ahaleginean, kazetaritza‐irizpideek infografiagilearen bide‐erakusle gisa
jokatu behar dute, hitzen amaraun batean lausotuko liratekeen gertaera korapilatsuak
irakurleari modu erraz eta intuiziozko batean azaltzeko. Zenbakiz jositako informazioak,
eguraldiaren iragarpenak, enpresa eta erakundeen egiturak, burtsaren kotizazioak eta beste
hainbat informazio argiago adierazten dira ilustrazioen bitartez, testu hutsen bitartez baino.
Haien presentziak, gainera, diseinuaren aniztasuna eta erakargarritasuna bultzatzen du.
Infografia hutsune bat betetzeko baliabide bisual bat baino askoz ere gehiago da, ezbairik
gabe. Gai bat xehetasun osoz lantzeko duen gaitasunagatik, kazetaritza‐genero klasikoekin
parekatu daiteke haren izaera. Gutxi dira baliabide horren bitartez adierazi ezin diren
ekintzak eta gertaerak.
Laburbilduz, infografia bat —komunikabideen arloari dagokionez, behintzat— ekarpen
informatibo bat da, elementu ikoniko eta tipografikoekin egina, gertaerak, ekintzak edo
gaurkotasuna ulertzen laguntzen duena, eta testu informatiboa laguntzen edo ordezkatzen
duena (Valero, 2000).
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Elementu bisualekiko kezka kazeten bidaide izan
da kazetaritza modernoaren hastapenetatik.
Lehen egunkarien agerralditik hasita (XVIII.
mendearen hasieran) topa daitezke haien
erabileraren adibideak; The Daily Courantek
(1702) Cádizko badiari buruz argitaratu zuen
mapa famatua, esate baterako. Ez dago argi zein
izan zen egunkari batean historian argitaratutako
lehen infografikoa, baina informazioaren azalpen
bisualak —hasiera batean, mapak eta grafikoak
nagusiki,
ekoizpen‐prozesuek
ezarritako
oztopoengatik— ibilbide zabala du prentsan ere.

XIX. mendean zehar adibide egokiak aurkitu
daitezkeen arren, infografiaren eztanda XX.
mendeko bi mundu‐gerren ondorioz iritsi zen.
Der Spiegel Alemanian, The New York Times
AEBn, eta The Sunday Times Erresuma Batuan
izan ziren 50eko hamarkadatik aurrera elementu
grafikoen erabilera aurreratuenetakoa egin zuten
argitalpenetako batzuk.
Infografiak gaur egun bizi duen loraldira iristeko
USA Today egunkariaren lehen alea
azken bultzada, dena den, ez zen XX. mendeko
80ko
hamarkada
arte
iritsi.
Batetik,
1982ko irailaren 15a
informatikaren hedapenak eta lehen programa
grafikoen erabilerak aurrerapen handia ekarri
zuten irudien lanketan. Bestetik, ordenagailuen
hedapenak ekoizpen‐prozesuetan denbora nabarmen aurreztea ekarri zuen, eta hori ezinbestekoa da
kazetaritzan, egun batetik besterako lana eskatzen baitu. Hala, ezohiko elementu bat izatetik
eguneroko baliabide bat izatera pasatu ziren infografiak.

Alor horren bilakaera, bestalde, ezin da ulertu USA Today (1982) egunkariaren eragin iraultzailea
aipatu gabe. AEBko herrialde mailako egunkari hori izan zen infografikoak modu intentsibo batean
lantzen hasi zen erreferentziazko lehen argitalpena; irudiei garrantzi handiagoa eman zien, eta testu
laburragoekin lagundu zituen. Baina, gerora, infografiaren historiara eraman duen ezaugarria izan da
egunkariaren koaderno bakoitzaren azalean infografiko bat argitaratzen hasi izana. Ordura arte inoiz
eman ez zitzaion protagonismo bat eskaini zion infografiari, oraindik ere informatika guztiz hedatu
gabea zen garai batean. Horren adibide, eguraldiaren informazioari hiru dimentsioko mapen bitartez
eskaintzen zitzaion arreta berezia azpimarratu daiteke.

Beraz, historiari egindako errepaso labur honek agerian uzten duenez, infografia ezin da baliabide
informatikoen erabilera soil batekin identifikatu, hitzaren etimologiak kontrako ustera eraman
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gaitzakeen arren. Nahiz eta lehen garaietako prozesu teknikoen konplexutasunak eguneroko
informazioaren berehalakotasuna eragozten zuen, prentsaren jatorrian bertan aurkitu daitezke
marrazki informatiboak. Zalantzarik gabe, hori bai, ordenagailuen aroak diseinu grafikoaren eta
infografiaren urrezko aro bat sortu du, eta, haien erabilera bultzatuz eta sustatuz, baita izena eman
ere.

1. Infografiaren ezaugarriak

Diseinu grafikoan bezala, oro har, komunikabideetan ere informazio mota ugari adieraz
ditzakete infografikoek: estatistikak, prozesuak, erakunde‐egiturak, ideiak, kronologiak,
geografia, hierarkia, harremanak... Hortaz, sarri erabili ohi dira gerrak eta ekintza militarrak
azaltzeko, kirol‐gertaera nagusietan, hondamendi eta istripuetan, hauteskundeetan, eta
abar.

Komunikabideen eguneroko lanean, infografikoak osagarriak izan ohi dira gehienetan, eta
testu nagusi baten alboan jartzen dira. Gehigarri bisualek hartzen duten formaren arabera,
honako tipologia hau ezar daiteke:
a)

Grafikoak: ohikoenak dira, eta informazio numerikoa eta estatistikoa irudikatzen dute.
o Zutabe‐grafikoak. Unitateak adierazteko erabiltzen dira, eta zenbait dimentsioren
arteko konparazioa egiten laguntzen dute.
o Gazta‐grafikoak. Osotasun baten zatiak adierazten dituzte, eta haien arteko
proportzioak ulertzen laguntzen dute; ehunekoen bitartez, nagusiki.
o Lerro‐grafikoak. Zenbakien bitartez denboran zehar izandako aldaketak adierazten
dituzte.

b)

Mapak: ekintza non gertatu den erakusteko erabiltzen dira, eta informazioa ulertzeko
oinarrizko testuinguru bat eskaintzen dute. Nazioarteko albisteetan, kokapen orokorra
izan ohi dute, baina, tokiko informazioan, xehetasunez bete ohi dira.

c)

Taulak: datu deskriptiboak adierazten dituzte gainerako grafiko moten erabilera
gomendagarria ez denean; adibidez, datuak elkarren artean erraz konparatu edo
gurutzatu ezin direlako.

d)

Diagramak: guztien artean konplexuenak dira. Zerbaitek nola funtzionatzen duen
esplikatzen dute.
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Formatik haratago, betetzen dituzten funtzioen arabera ere sailka daitezke infografikoak.
Irizpide horren arabera, lau mota nagusi bereiz daitezke, prentsako infografietan zein
Internetekoetan baliagarriak direnak:
a)
b)
c)
d)

Konparatzaileak: datu kopuru mardul bat irudikatzen dute, eta elementuen arteko
desberdintasunak nabarmentzen dira.
Dokumentatzaileak: gertaera edo ekintza bat ulertzeko ezinbestekoak diren
zehaztapenak ematen dituzte.
Kokapenekoak: espazio bat (eraikin bat...) edo kokapen fisiko/geografiko bat
deskribatzen dute, ekintza edo gertaeraren testuinguru gisa.
Eszenaratzaileak: pertsonen ekintzak edo naturaren gertaerak irudikatzen dituzte.

Paperean bezala, infografia digital bat bi eratakoa izan daiteke. Alde batetik, informazio
baten osagarria izan daiteke, eguneroko kazetaritzan funtzio ohikoena dena. Kasu horietan,
infografia batek gertaera baten datuak argitzen edo osatzen ditu, eta paperezko
egunkarietan erabilitako infografiko mota klasikoen berdina da.
Baina, komunikabideetan, infografien izaera ez da funtzio osagarrietara mugatzen, ezta
gutxiagorik ere. Elementu lagungarriak izateaz gain, infografiak elementu konplexuak izan
daitezke, informazio bat kontatzen duen eta nortasun propioa duen kazetaritza‐genero
baten ezaugarri guztiak dituztenak (Yuste, Sandoval eta Franco, 2006).
Gaurkotasun nahikoa duen gertaera batean —eta irakurleari informazio bat eskaintzea
helburu izanik—, infografia batek testu mota klasikoen lekukoa har dezake kontakizuna
egiteko; izan ere, ondo definitutako egitura bat izan dezake, berezko zentzua du, ez du
mendekotasunik bestelako elementuekiko, eta arlo bisualari protagonismo berezia
eskaintzen dio.
Bestalde, prentsan gertatzen den bezala, infografiko batek bere osotasunean deskriba
dezake albistea edo informazioa, gertaeraren kontakizuna egiteko genero espezifiko bat
balitz bezala (Yuste, Sandoval eta Franco, 2006). Horrelako lanak sortzeko, ordu asko behar
da, eta horrek eguneroko gaurkotasunetik —edo gaurkotasun “gogorretik”— aldentzen ditu
infografikoak, eta gaurkotasun iraunkorreko —edo “biguneko”— auziekin lotzen da.
Prentsan, eguneroko dinamikatik kanpo gehigarri berezietan edo aldizkarietan aurki
daitezke, eta, era berean, Interneten ere interesa denbora luzez mantentzen duten
gertaeretarako erabili ohi da infografikoa, bai ezohiko garrantzi informatiboagatik, baita
ikusgarritasunagatik ere.
Ildo horretan, bereziki konplexuak diren gaiak eta prozesuak azaltzeko, testu‐genero hutsen
gainetik, datu kopuru mardulen adierazpen sintetiko bat egin dezake infografia batek. Arlo
bisualaren lanketatik haratago, ezaugarri horrek beste erronka bat gehitzen dio
infografiagilearen lanari, non informazio iturrien eta jasotako datuen lanketak eta
zehaztasunak berebiziko garrantzia duten.
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Infografia “oso” edo “protagonista” horiek, beste edozein kazetaritza‐generok bezala, titulu
bat behar dute, ahal bezain adierazkorra; sarrera moduan, testu argitzaile labur bat, grafikoa
ulertzeko ezinbesteko testuingurua eskaintzen duena; gorputzak, irudiz eta testuz osatua,
oinarrizko galderak erantzun behar ditu; eta, amaieran, erabilitako informazio‐iturriak
aipatuko dira. Nolanahi ere, gaitasun informatibo osoko infografikoek ez dute alboko testu
baten laguntza izaten kontakizuna egiteko.
Genero horrek izan dezakeen konplexutasunaren eta aberastasunaren adibide, National
Geographic aldizkariaren “Barcelona’s Natural Wonder” infografikoa dugu, Familia
Santuaren tenpluari buruzkoa (katalanez, Sagrada Família). Irudien bitartez, xehetasun osoz
deskribatzen da Antoni Gaudíren obraren gaur egungo egoera eta etorkizuneko bilakaera,
hitzen bitartez eskuratzen oso zaila izango litzatekeen erretratu bat osatuz.
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“Barcelona’s Natural Wonder”
Iturria: National Geographic Magazine (2010)

Aldizkariaren orrialde bikoitz horretan, besteak beste, tenpluaren bi oinplano agertzen dira,
hiru kokapen‐mapa, kronograma bisual bat eta elementu arkitektonikoen azalpena egiten
duten hainbat diagrama, testuz lagunduak.
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Sare sozialak 2012an
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2. Infografia Interneteko komunikabideetan

Iturria: Ignite Social Media

Komunikazioaren ezaugarri orokorrak errespetatzeaz gainera, infografiek euskarriari
lotutako berezitasunak ere bereganatu dituzte sareko komunikabideetan, bereziki
elkarreraginari eta hipertestualitateari lotutakoak, erabiltzailearentzat informazio‐iturri
oparoagoa eta hurbilagoa izatea dakartenak. Neurri handi batean, hizkuntza
multimediatikoa ondoen integratu duen kazetaritza‐generoa izan da infografia. Grafiko
estatikoen translazio huts bat izatetik genero espezifiko bat izatera igaro da, harik eta
elementu testual, ikoniko eta soinudunak integratzen dituen genero espezifiko bihurtu den
arte (Salaverría, 2005).
Internetek hipertestualitatea ekarri dio diseinu grafikoari, baina baita mugimendua ere,
efektu bereziak eta soinua integratzen dituzten baliabideak, irakurlearen interakzioa bilatzen
dutenak edo hiru dimentsioko efektuak sortzen dituztenak. Oro har, proiektuak pentsatzeko,
eraikitzeko eta kontatzeko oso modu sakon eta konplexuak eskaini dizkio sareak
infografiagileari (Valero, 2008).
Sarean, beraz, infografia ez da paper‐euskarrirako egiten diren diseinuen kopia huts bat edo
telebistako errotuluen imitazio bat. Euskarriaz aparte, paperetik eta ikus‐entzunezko
aurrekarietatik bereizten duten lau ezaugarri eskaini dizkio Interneteko kazeta‐produktuen
diseinuak infografiari (Salaverria eta Sancho, 2007 :208):
a)

b)

c)

d)

Nabigazioa irakurketaren kontra: argitalpen inprimatuak ez bezala, ziberkomunikabideak ez
daude diseinatuta ondoz ondoko irakurketa lineal bat egiteko, kontsulta libre eta ez‐lineal bat
egiteko baizik. Irakurketa sustatzen duen eredu baten aurrean —liburua eredu nagusi duena—
, ziberkomunikabideek nabigazioa sustatzen duen eredu bat bultzatzen dute. Erabiltzaile
bakoitzak bere ibilbide hipertestuala aukeratzen du komunikabideek eskaintzen dizkioten
aukeren artean.
Multimedia bimediaren kontra: XIX. mendeko aldizkari ilustratuetatik hasita gaur arte,
egunkari eta aldizkariek bimedia‐diseinu bat erabili dute, bi hizkuntza‐kode konbinatzen
dituena: testuala eta ikonikoa. Kazetariak eskura dituen baliabide espresiboen paleta, aldiz,
margoz bete da Internetekin, testua, irudiak eta soinuak uztartuz.
Sakontasuna hedakuntzaren aurka: kazetaritza‐diseinuarentzat, euskarrien hedapenaren muga
oztopo gaindiezin bat izan da, harik eta sarera iritsi den arte. Denbora‐ eta espazio‐mugak
desagertu dira.
Arkitektura diseinuaren kontra: tradizio luzea eta hedabidearen heldutasuna direla medio,
estetikaren garrantzia handia da, gaur egun, papereko diseinuan. Interneten, aldiz, estetikaren
garrantzia baztertu gabe, moduz azkar, erraz eta bideratu batean nabigatu ahal izatea da
diseinatzailearen ardura nagusia.
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Atal honetan erabilitako terminoen adierazpen grafikoa, Wordle programa erabilita.
Iturria: egileek moldatua

Ezaugarri horiei esker, eta, genero txiki edo osagarritzat hartzen duten iritzien gainetik, kazetaritzako
genero bisualen artean indar handia hartu du infografiak sarean. Ia edozein motatako eduki baten
kontakizuna egiteko gai dela erakutsi du; modu zehatz, zorrotz eta ulergarri batean, gainera.

Aurrekoa baztertu gabe, eta, haren izaera bisualak bultzatuta, badirudi infografiak kazetaritza‐
kontakizun oso baten euskarri moduan erabiltzen direnean —eta ez osagarri edo laguntzaile gisa—
egokiagoak direla informazio‐ eta argumentazio‐generoak adierazteko, interpretatzaileak edo
dialogikoak baino. Zalantzarik gabe, elkarrizketa edo iritzi‐artikulu batek bide neketsuagoa topatzen
du diseinu grafikoaren baliabide espresiboen artean, albiste edo erreportaje batek baino (Valero,
2008).

Hori bai, berezitasunak berezitasun, hedabideetako infografia digitalari beste edozein kazeta‐
produkturi eska dakiokeen izaera berbera exijitu behar zaio, hau da, gaurkotasuna, zehaztasuna eta
erabilgarritasuna, baita informazio‐iturriak kontrastatzea eta kazeta‐elementuak ezaugarri estetikoei
gailentzea ere.

Erabilera horren adibide dugu eitb.com‐eko “Partikula azeleragailuak eta LHC” infografikoa,
gaurkotasun iraunkorra duen gai baten adibide klasiko bat baita. Hilabeteetan zehar albiste
dosi iraunkorra ematen duen gai nagusi baten erakusle gisa, esfortzu informatibo berezia
egitea dakar, eta horrek, aldi berean, hilabete luzez interesa mantentzea dakar.
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“Partikula azeragailuak eta LHC”
Iturria: eitb.com (2010)

Papererako eta sarerako egiten diren infografiek elementu komun asko dituzten arren,
sarekoek badituzte protagonismo berezia ematen dieten elementu espezifiko batzuk.
Lehenik eta behin, infografia digitalak elkarreragina bilatzen du erabiltzailearekin. Jarrera
aktibo horrek —grafikoak eskaintzen dituen aukerak baliatzen ditu, edo, besterik gabe,
eskaintzen zaizkion aukeren artean aurrera egiten du— irakurlearen arreta estu lotu eta
mezu informatiboaren ezinbesteko parte bihurtzen du. Azaleko interesetik haratago,
irakurlearen parte‐hartzeak datuak bereganatzeko erraztasuna handitzen du.

Bigarren ezaugarri espezifiko nagusia multimediatasuna da. Datuen bisualizazio arrakastatsu
bat lortzeko bidean, ezaugarri horrek mugimenduaren dimentsioa eransten die infografikoei,
irakurlearen arreta bereganatzen laguntzeko. Mugimendu horrek, paperaren
estatikotasunaren aurrean, deskribatzen den errealitatean gertatzen diren mugimenduak
imita ditzake, edota bideo osagarriak atal espezifikoetan jarri.
Hipertestualitateak, azkenik, infografikoak eskain dezakeen informazioa kapatan antola
dezake. Horri esker, informazioaren irakurketa maila bat baino gehiago egon daiteke,
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irakurle bakoitzak dituen interesen arabera. Ez dago, beraz, infografiko bat, irakurle
bakoitzak haren gainean egindako irakurketa edo begirada bat baizik.

Interneteko berehalakotasunak eta edukien etengabeko berrikuntzak ere aldaketak ekarri
ditu eguneroko infografietan. Alberto Cairok adierazi duen bezala, garrantzi handiko
albisteetan, hedabideetako infografikoek izaera dinamiko bat dute, ordu gutxiko espazio
batean aldaketa handiak izan ditzakeena. Papereko egunkarietan, oinarri den itxiera‐ordua
desagertzen da, etengabeko berrikuntza baten mesedetan: euskarri grafikoa etengabe
aldatzen da, informazio fidagarria eskuratu ahalako erritmo bakarrari jarraituz. Horrek
grafikoak kateatzea ekarri ohi du. Kokapen‐mapa txiki bat bezala hasten dena osatu egiten
da orduak igaro ahala, nortasun propioa duen grafiko interaktibo bihurtzeraino (Cairo,
2004).

Gogoetarako galderak

1. Kultura idatziaren etorkizunari buruz galdetu ziotenean, Umberto Eco semiologoaren
erantzuna honako hau izan zen: “Egia da iragan mendearen erdialdean irudiaren zibilizazio
bat, Guttembergen aurkakoa, iragartzen zuten soziologoak egon zirela. Alta, ordenagailuak
eta Internetek idatzitakoaren nagusitza berrezarri dute: Interneteko gizakia, gizaki
guttembergtarra da”.
-

Ados al zaude Umberto Ecoren hausnarketarekin?
Zer arrazoik ekar ditzakete ondorio horiek ?

2. Testu honetan agertzen diren infografikoetan (“Sare sozialen bilakaera”, “Bartzelonako Familia
Santua” eta “Partikula azeleragailuak eta LHC”) jasotzen den informazioa idatzizko kazetaritza‐genero
baten bitartez adierazi behar balitz...
-

Zein izango lirateke testu horren ezaugarriak?
Zein elementu erantsi/ezabatu behar lirateke?

Zereginak

Gaurkotasuneko gertaera baten inguruko infografiko bat prestatu nahi da, adibidez, Eusko
Legebiltzarrerako hauteskundeei edo beste edozein hauteskunde‐prozesu nagusiri buruzkoa.
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Infografikoak gaurkotasun biguneko datuak emango ditu, irakurlearentzat erabilgarriak
direnak aurrekanpainatik bozketa‐egunera arte.

Honako urrats hauek egingo dira:
1. Plangintza eta dokumentazio‐lana
o Zein dira infografikoetan ezinbestez agertu behar duten datuak?
o Hauteskundeak informazio‐iturri oparoa dira, kazetariari dokumentazio‐lan zabala
eta zorrotza exijitzen diotena.
o Egutegia, hauteskunde‐sistema, D’Hont legea, aurreko emaitzak, indarrean
dagoen legeria, alderdi eta hautagai nagusiak... Zein dira nahitaezkoak? Eta zein
utz daitezke alde batera?
o Zein da aukeratutako informazioa adierazteko modu bisual, sintetiko eta
egokiena?
o Taulak, mapak, gazta‐grafikoa, kronograma, argazkiak...
o Datu kuantitatiboak ala kualitatiboak dira?
o Infografiagileak hartutako erabakien arabera, informazioaren formatua modu
batean edo beste batean jasoko da: grafikoki lantzeko datu gordinak, ikus‐
entzunezko fitxategiak, dokumentu ofizialak, adierazpenak, estekak...
2. Antolakuntza eta zirriborroa
o Aukeratutako datuak eta baliabideak unitate grafikotan taldekatuko dira, eta
bakoitzari erantzun grafiko bat emango zaio. Adibidez, hauteskunde‐egutegirako
kronograma bat erabiliko da, aurreko emaitzentzako gazta‐grafiko bat, D’Hont
legea azaltzeko taula bat, eta abar.
o Kazetaritza‐irizpideak erabiliz, landutako unitate grafikoak antolatu eta
hierarkizatu behar dira. Infografiko bat kontakizun bat da, eta, beraz, irakurleari
azaldu nahi zaion mezua modu argi, sintetiko eta funtzional batean antolatua
egon behar du.
o Erabakiak hartzen ari garen aldi berean, infografikoaren zirriborro bat egingo da
paperean ere, azken emaitzak izango duen tamaina berean. Ezinbesteko laguntza
da elementuen egokitasuna eta haien arteko harremanak antolatzeko.

3. Diseinua eta argitalpena
o Azkenik, planifikatu eta egituratu den diseinua gauzatzeko tresnak egokiak
aukeratuko dira. Betiere, irakurlego zabal batek egoki ikus dezan. Mugimenduak,
soinuak edo bideoak edukia lagundu behar dute, mezu nagusia oztopatu gabe.
o Tipografiari, koloreei eta formei arreta berezia eman behar zaie. Irudiak eta
grafismoak ekarpen estetiko bat izan dezakete, baina helburu informatiboen
mesedetan betiere.
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o Sortu dugun infografikoa kontakizun bat balitz bezala eratu behar da, eta
oinarrizko elementuak kazeta‐irizpideen arabera sortu eta egokitu beharko
ditugu. Titulu bat beharko du, beraz, sarrera argitzaile bat, eta egitura
hierarkizatu eta jarraitu erraz bat, ataletan banatuta. Irudiek behar dituzten
argibideak testu lagungarri laburretan jasoko dira. Gainera, zer informazio‐iturri
erabili diren ere aipatuko da.

Glosarioa

Bektorea: marrazki batean, hasiera, garapena eta amaiera ematen zaion lerroaren zati bat.
BMP (Bitmap): irudiak gordetzeko formatu bat, pixel bakoitzaren ezaugarriak bit sekuentzia batean
jasotzen dituena. Irudia neurriz aldatzen bada, kalitatea nabarmen galtzen du, eta pisu handiko
irudiak sor ditzake.
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Beltza): papereko produktuak inprimatzeko erabiltzen den
kolore‐eredua. Kuatrikromiaren sistema osatzen duten oinarrizko koloreak dira.
CSS (Cascading Style Sheets): kaskadako estilo‐orriak. Dokumentu bat bisualizatzeko aukerak
definitzen ditu, HTML, XML eta XHTML hizkuntzetan.
Degradazioa: kolore batetik besterako trantsizio leuna.
DPI (Dots Per Inch): hazbeteko puntuak. Monitorearen edo bestelako gailu baten bereizmena
neurtzeko sistema. Interneteko irudiek 72 dpi izan ohi dute.
GIF (Graphics Interchange Format): irudiak gordetzeko formatu bat, 256 kolore edo gutxiago
erabiltzen dituena. Interneten sarri erabili ohi da, animazioak eta kolore gardenak erabiltzeko
ematen duen aukerarengatik.
Grafiko bektoriala: objektu geometrikoz osatutako irudia da.
HTML (HyperText Markup Language): markaketa‐hizkuntza bat, web‐orrialdeak sortzeko erabiltzen
dena.
Ikonoa: funtzioak edo programak adierazteko irudikapen grafiko eskematiko bat.
Interfazea: programaren eta pertsonaren artean informazioa trukatzeko erabiltzen diren baliabideak
eta haien antolaketa.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): irudiak konprimitzeko algoritmo bat da, kalitatearen
kaltetan tamaina aurrezten duena. Konpresio maila bat baino gehiago erabiltzeko aukera ematen du.
Karakterea: grafema bat. Kazeta‐testuen luzera neurtzeko erabili ohi den unitatea.
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Letra‐tipoa: letra eta zeinu multzo bat, eta haietako mota bakoitza.

MPEG (Moving Picture Experts Group): audio‐ eta bideo‐seinaleak konprimitzeko aplikazioen
multzoa.
Open‐Type: letra‐tipoen formatu bektoriala, TrueType eta PostScript formatuen
ondorengoa.
Paleta: pinturan eta lan grafikoetan, artista batek erabiltzen duen kolore multzoa.
Pantaila‐irudia: ordenagailuaren pantailak une jakin batean jasotzen dituen irudien argazkia.
Pantone: koloreak numerikoki deskribatzen dituen kolore‐paleta.
Puntua (pt.): tipografian, oinarrizko neurri‐sistema.
RGB (Red, Green, Blue): kolore‐eredu bat, gorria berdea eta urdina kolore primario moduan
nahasten dituena. Ikus‐entzunezko gailuek erabiltzen dute.
Sareta: orrialdearen barne‐egitura lerro eta zutabetan antolatzen du. Orrialde‐
arkitekturaren eta modulo‐sistemaren oinarria da.
Usagarritasuna: erabilgarritasuna neurtzeko modua, erabilerraztasuna, baliagarritasuna,
erabiltzailearen gogobetetasuna eta ikasteko erraztasuna kontuan hartzen dituena.
XML (Extensible Markup Language): Markaketa Lengoaia Hedagarria. Interneten, datu
egituratuak sistema baten baino gehiagoren artean partekatzea du helburu.
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Webgrafia

Orokorrak
Letra‐tipoak: http://www.1001freefonts.com
Ikonoak: http://www.iconarchive.com
Irudiak: http://commons.wikimedia.org

Infografien erakusleihoak
Chart Porn: http://chartporn.org
Cool Infographics: http://www.coolinfographics.com
Eitb.com‐eko infografiak: http://www.eitb.com/infografiak
Infografistas: http://infografistas.blogspot.com.es
Infographipedia: http://infographipedia.com
Information is Beautiful: http://www.informationisbeautiful.net
The Society for News Design: http://www.snd.org
Infographic Post: http://www.infographicpost.com

Infografiak egiteko webguneak
Chartle: http://www.chartle.net
Creately: http://creately.com
Easelly: http://www.easel.ly
Fly Charts: http://flycharts.net
Infogr Am: http://infogr.am
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Ink Scape: http://inkscape.org
Piktochart: http://app.piktochart.com
Stat Silk: http://www.statsilk.com
Visually: http://visual.ly
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
7. ATALA

Diskurtso‐estrategiak multimedia‐erreportajeetan

Agurtzane Elordui Urkiza

UPV/EHU, Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa
agurtzane.elordui@ehu.es

0. Sarrera
Sareak ahalmen erretoriko berriak eskaintzen dizkigu hartzaileak informatzeko,
konbentzitzeko, aktibatzeko edo hunkitzeko. Ahalmen horiekin batera datoz, ezinbestez,
hartu beharreko erabaki estrategiko berriak, testu mailako erabakiak zein testutik harago
doazenak. Multimedia‐erreportaje baten edukia nola antolatu diseinatzeko orduan,
esaterako, ohiko erreportaje generoak eskaintzen digun lerro bakarreko egiturak gutxitan
ase ditzake gure antolatze‐beharrak. Sareko komunikazioa hipertestuala da: nodoz eta
estekaz baliatuta, lerro anitzeko egiturak eta askotariko irakurketa‐bideak eraikitzen ditu.
Edukiaren antolakuntzan, testu barneko ikuspegitik hipertestu‐egitura osoko ikuspegira
mugitu behar du etengabe zibertestuaren sortzaileak, eta, alderantziz, hipertestuaren
makroikuspegitik testu jakin bateko mikroikuspegira.
Edukia sareratzeko orduan ere, sortzaile horrek sarearen izaera multimodala izan behar du
beti aintzat. Sareak medio tradizional desberdinetan erabiltzen diren baliabide semiotikoak
biltzen ditu: idatzizko testuek, audioek, bideoek, argazkiek, musikak eta infografiek bat
egiten dute produktu digitaletan. Medioen konbergentzia horretan, baliabide semiotikoen
integrazioa da egungo erronka nagusia. Zibertestuaren sortzaileak arretaz erabaki behar du
baliabide horietan zeinek erantzuten dion egokien nodo jakin bateko helburu
komunikatiboari, eta, halaber, nola integratu medio desberdinek baliatutako nodoak
helburu komunikatibo oso bati erantzun diezaioten.
Erabaki diskurtsibo horiek, erreportajearen diseinuan ez ezik, produkzio‐ eta banaketa‐
faseetan ere hartu behar dira sarritan. Erabaki horietan ondo asmatzea eta, beraz, produktu
eraginkorrak sortzea sareko testuinguru‐eragileek ezartzen dituzten berezko eskakizunei
ondo erantzutean datza neurri handi batean. Liburuaren atal honetan, berezko eskakizun
horietan sakonduko dugu, batez ere hipertestualitateak eta multimodalitateak
ekarritakoetan. Hauen potentzial erretoriko berriak aztertzeko, sareko genero berri batean
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jarriko dugu arreta: multimedia‐erreportajeen barruan, multimedia berezia izenekoan.
Oraindik garatze‐bidean dagoen generoa da, baina azken urteotako zenbait saiok sakonki
ustiatu dituzte sareko aukera diskurtsibo berriak, eta agerian utzi dute sareak etorkizun
diskurtsibo oparoa ekar diezaiokeela erreportajegintzari.

1. Sarerako diskurtso‐estrategietan kontuan hartzeko eragileak
Testua sortzeko zein interpretatzeko prozesuak hainbat testuinguru‐eragilek baldintzatzen
dituzte. Testuinguru‐eragile horien konplexutasunari heltzeko, bi ardatz nagusi bereiziko
ditugu lan honetan: ardatz soziopragmatikoa eta testuaren ardatza, hain zuzen ere (ikus 1.
IRUDIA).

Sortze‐prozesua

Ardatz soziopragmatikoa
Diskurtso‐komunitatea

Generoa

Mediuma

Testu‐ardatza
Komunikazio‐egoera

Interpretatze‐prozesua

1. IRUDIA. Diskurtsoaren eragileak
Iturria: egilea
Ardatz soziopragmatikoan, komunikazioan parte hartzen duen diskurtso‐komunitate osoa
hartu behar dugu aintzat: hasteko, sareko medioetako profesionalen diskurtso‐
komunitateak eta medioek eurek dituzten helburu komunikatiboak, baina baita haien lan
dinamikak ere. Testuaren estrategia diskurtsiboa diseinatzeko orduan, sortzaileak ezin du
ahaztu testua medio baten barruan kokatzen dela eta medio horren xedeak bete behar
dituela. Bestalde, medio horren lan dinamikan integratuta planifikatu behar du testua,
sareko komunikazioan konbergentzia mediatikoak dinamika horretan ekarri dituen aldaketak
aintzat hartuta, besteak beste (Deuze 2004, Larrañaga et al. 2011, Larrondo (2013, lan
honetan).
Medioetako diskurtso‐komunitatean, xede‐taldea eragile bereziki garrantzitsua da.
Hartzailearen interesek eta aurreikuspenek gidatzen dituzte hartzaile horrek medioetako
aukera zabalean egiten dituen hautuak; haren aurre‐ezagutzek eta aurreiritziek, bestalde,
baldintzatzen dute nola interpretatuko duen testua. Komunikazio‐estrategian asmatzeko,
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beraz, sortzaileak ezinbestekoa du xede‐taldearen soslai soziokulturala eta haren interes eta
aurreikuspenak ondo ezagutzea.
Bereziki sarean, hartzailearen lekuan jartzean datza komunikazioaren arrakasta: sareko
hartzaileak testua irakurtzeko eta testuan nabigatzeko orduan esperientzia xamurra izateko
eta, batez ere, sarearen amaraunean ez galtzeko. Estrategia diskurtsiboan ezin da ahaztu,
gainera, testua sortzearen eta hartzearen arteko dikotomia hautsi egin dela, neurri handi
batean, sareko komunikazioan: sortzaileak zabalik utzi behar dizkio aukerak hartzaileari,
berezko ildo diskurtsiboak jorra ditzan eta, gero eta sarriago, testuaren egile aktibo izan
dadin. Sarean, ohiko medioetako hartzailea erabiltzaile bihurtu da, eta medioetako
komunikazio‐estrategiak erabiltzaile horrekiko elkarreragina sustatzean eta bideratzean jarri
behar du arreta.
Medioek orain arte oso gutxi landu duten bana‐banako komunikazio horrek komunikazio‐
egoera jakinetan dauden eragileetara eramaten gaitu; oso kontuan hartzera
komunikazioaren parte‐hartzaileen arteko harremanaren zer‐nolakoa, parte‐hartzaile horien
bana‐banako helburu komunikatiboak eta sareko komunikazio‐egoera bakoitzaren (blog
batean, Twitterren edo Facebooken bitartez zabaldutako produktu batean, sareratutako
inkesta batean...) bereizgarri diskurtsiboak.
Testuaren ardatzean jarriko dugu arreta lan honetan, bereziki testuaren estrategia
diskurtsiboan oso aintzat hartzekoak diren bi eragiletan: generoan eta mediumean, hain
zuzen. Generoek diskurtso‐komunitate jakin batean —gure kasuan, medioetan—, errotu
diren ohitura edo errutina diskurtsiboen ereduak eskaintzen dizkiote testu‐egileari.
Erreportaje baten testua sortzean, esaterako, erreportaje generoak eskaintzen dizkigun
egitura‐aldamioak eta proposamen estilistikoak balia ditzakegu erreferente gisa. Oso aintzat
hartu behar dugu, gainera, hartzaileak ere erreferente horiek erabiliko dituela testuaren
interpretazio egokia egiteko. Lan honen 3. atalean, erreportaje generoaren atetik sartuko
gara multimedia berezien estrategia diskurtsoen analisira. Generoaren analisiak (Badia 2004,
Swales 1990) darabiltzan analisi‐ereduak baliatuta aztertuko dugu erreportaje generoak
sarean bizi izan duen aldaketa.
Mediuma testuinguruko faktore erabakigarritzat hartu ohi da generoaren analisiaren
barruan. Genero bateko testua medium jakin batean sortzen eta hedatzen da, eta medium
horrek ezartzen dituen mugak eta ematen dituen aukera komunikatiboak baliaturik
diseinatzen dugu; desberdin, betiere, prentsa idatzirako, irratirako edo telebistarako.
Baina mediumak beste dimentsio bat hartu du sarean. Generoek sarean bizi duten
metamorfosia ulertzeko ere, mediuma bihurtu da erronka teoriko nagusi: genero‐analisiaren
barruan eta, oro har, diskurtsoaren analisian. Internetek medium gisa dituen ezaugarriek
guztiz eragiten dute zibergeneroen eraikuntzan eta haien erabileran; testuen planifikazioan
eta ekoizpenean ez ezik, are testuen interpretazioan ere:
The www should not be seen only as an important contextual feature of web genres,
rather the www is an integrated part of web genres. This means that, although many
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web genres have printed counterparts the medium adds unique features to the web
genre in terms of production, function and reception which can not be ingnored in
the genre characterisation (Askehave & Ellerup Nielsen 2005: 125).
Ildo horretan, oso aintzat hartzekoa da sareko testuak mezuak ez ezik mezu‐bitartekariak ere
badirela. Irakurketa zein nabigazioa bideratzen dituzte, eta ezin dira planifikatu eta sortu
produktu estatikoak, pantaila izoztuak (print‐outs) balira bezala. Sareko teknologia digitalari
eta horren aukera eta mugei egokituta planifikatu eta sortu behar ditugu, baita sarean
egonkortzen ari diren genero‐formatuei eta diskurtso‐konbentzioei egokituta ere.

2. Sarea medium gisa: parametro diskurtsibo berriak
Hipertestu‐elementuak eta elementu multimodalak integratzen dituen multimedia‐produktu
bat nekez izan daiteke bat‐bateko saio baten emaitza. Multimedia‐produktua sortzeak
eskatzen du narrazio‐ibilbide desberdinak aurreikustea eta diseinatzea, sareko baliabide
multimodalak nodo bakoitzaren barnean zein nodoen artean kudeatzea, eta sareko
erabiltzailearen nabigazioa eta parte‐hartzea errazteko estrategiak diseinatzea.
Testuak idazteko modu berri bat da, idazketa‐prozesu berri bat dakarrena. Idazketa‐prozesu
horretan, bi azpiprozesu bereizten ditu Engebretsen‐ek (2006b), biak ere itxuraz elkarren
aurkakoak: zatitzea (fragmentatzea) batetik eta, bestetik, integratzea. Edukiaren zatitzea
materialaren kudeatze‐lanaren hasierako urratsetan da. Urrats horietan, ezin dugu ahaztu
sareko komunikazioak edukia unitate komunikatibo txikietan enkapsulatzeko duen joera.
Sareko erabiltzailearen arreta denbora luzez eskatzen duen edozein produktu arrotza da
Interneten. Denbora laburrean kontsumi daitezkeen unitate komunikatiboak dira ohikoenak:
lerro gutxiko idatzizko testuak eta bideo laburrak, esaterako. Ziberproduktu baten egileak,
beraz, estrategikoki pentsatu behar du nola zatituko duen informazio bolumen osoa nodo
txikitan, bai multimedia‐produktu baterako materiala biltzen duenean, eta bai material hori
antolatzeko orduan ere.
Materiala zein‐nolako nodotan antolatzeko, multimodalitateak eskaintzen dizkion aukera
diskurtsiboetan jarri behar du arreta egileak. Sareko modalitate edo modu bakoitzak bere
ahalmen erretorikoak ditu. Modu horiek materialaren izaera semantiko‐diskurtsiboaren
arabera eta egilearen helburu komunikatiboen arabera kudeatu behar dira: haiek kontuan
izanda eramango dira material eta edukiak testu idatzira edo bideora.
Behin erreportajerako zein material erabili eta materiala antolatzeko zein nodo mota baliatu
erabaki duela, integrazio‐faseari dagozkion estrategia‐erabakiak hartu behar ditu egileak:
fase horretan, nodo desberdinak elkarrekin lotu behar ditu, egitura koherente eta
esanguratsu batean. Horretarako, lehenetsi behar du hipertestu‐teknologiak eskaintzen
dizkion egitura posibleen artean zein egokitzen diren hobetoen bere helburu komunikatiboei
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eta materialaren izaerari. Fase horretan ere, hipertestu‐egiturako mediumen arteko
osagarritasunaz erabaki beharko du, testuaren erakargarritasuna eta eraginkortasuna beti
helburu.

2.1. Hipertestu‐egitura eta koherentzia
Erabiltzaileak hipertestu‐egitura batean nodoen artean hautatzeko duen aukera, web
mediumaren printzipio komunikatibo garrantzitsuenetako bat dena, oztopo ere izan daiteke
komunikazioan. Hipertestuaren erabiltzailea nodo batetik beste batera mugitzen den
bakoitzean, testuinguru berri batean dago, eta testuinguru berri horren arabera interpretatu
behar du irakurtzen edo ikusten ari dena. Etengabe testuinguru batean kokatu beharrak
mezua prozesatzea zailtzen du, baita mezua bere osotasunean koherenteki interpretatzea
ere. Dokumentu batean zenbait nodo helburu estrategikorik gabe estekatzen baditugu,
gainera, emaitza kaotikoa izan daiteke ikuspegi interpretatzailetik.
Erabiltzailea sarearen amaraunean gal ez dadin, zibertestuaren sortzaileak ahalegin handia
egin behar du bere lanak koherentzia semantikoa izan dezan, hau da, nodo bakoitzaren
esanahia hipertestu osoaren esanahiaren barruan erraz uler dadin. Horretarako, oso
kontuan hartu behar du testu‐koherentzia, hiru mailatan (Engebretsen 2001): nodo baten
barnean, nodoen artean eta hipertestu maila osoan:
a) Nodo barneko koherentzia Ez da komunikabideen ohiko testuen koherentzia‐nozioen
oso desberdina: esaldiek, paragrafoek eta bestelako atalek logika sekuentzial bati
jarraitu ohi diote nodoen barruan adierazgarriak izateko. Nodo berean modu bat baino
gehiago konbinatzen badira —adibidez, irudiak, musika eta testua—, haien integrazioan
jarri beharko da arreta barne‐koherentzia lortzeko.
b) Nodoen arteko koherentziak bi nodoren artean dagoen harreman semantikoa
adierazten du. Erabiltzaileak espero du esteka baten bidez loturik dauden bi nodok
koherentzia lokala izatea, hau da, bi nodoen errelebantziaren adierazletzat hartuko du
esteka. Erabiltzailea ez nahasteko, beraz, errelebantzia horrek argia izan behar du:
berehala ulertu beharko da zer esanahi edo funtzio‐harreman dagoen irteera‐nodoaren
(exit node) eta xede‐nodoaren (target node) artean.
c) Hipertestu mailako koherentziak nodo eta esteka guztien sistemaren logika adierazten
du, baita nodo bakoitzak hipertestuaren testuinguru osoan zer‐nolako lekua duen
ere.Maila honetako koherentziak erabiltzaileak mezua bere osotasunean erraz
irudikatzea izango du xede nagusi.
Egitura mota desberdinak balia daitezke hipertestuaren nodo multzoa koherenteki
egituratzeko (Diaz Noci & Salaverría 2003, Engebretsen 2006b, Salaverría 2005). Nagusiki bi
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era aukeratu ohi dira: egitura hierarkikoa, ardatz bat edo gehiagoren araberakoa dena
(hipertestu axiala) eta ez‐hierarkikoa, sare moduko egitura ez‐lineala (network edo sare‐
hipertestuan). Hipertestu axialetan, nodo edo dokumentu guztiak ardatz bakar batetik
eratortzen badira, irakurketa‐sekuentzia bakarra proposatzen zaio irakurleari; adibidez,
kronologia bati jarraitzea. Ardatz nagusi hori hainbat nodotan adarkatzen denean, berriz,
egitura axial lerro‐anitzak sortzen dira, eta erabiltzaileak irakurketa‐bide bat baino gehiago
ditu aukeran. Ardatzak ere bi izan daitezke matrize‐egitura batean: adibidez, atalak
antolatzen direnean gaiaren eta, aldi berean, informazio‐iturrien arabera.
Sare‐hipertestu egituretan, berriz, ez da ardatz diskurtsibo jakinik, ez eta irakurketa
lehenetsirik ere. Irakurleak libre dira sarea arakatzeko, nahi duten bidetik sartuta eta
irtenda. Sare‐hipertestuan, izenak berak iradokitzen duen bezala, hainbat estekak
ehundutako dokumentu‐sare bat osatzen da. Dokumentu horiek estekatu egin daitezke, gai
beraren inguruan direlako, une bereko gertaerak kontatzen dituztelako, informazio‐iturri
beretik datozelako, edo, besterik gabe, denak bideo‐sekuentziak direlako. Sare‐hipertestu
egitura trinkoenak osatzen dira hipertestu‐egiturako dokumentu guztiek gainerakoekin
lotura dutenean, 2. IRUDIAn bezala.

Egitura axiala

Sare‐egitura
2. IRUDIA: Hipertestu‐egiturak
Iturria: Engebretsen (2006b)

Hipertestu mailako egituratze hori estuki loturik dago nodoen izaerarekin eta funtzio
diskurtsiboarekin. Kazetaritzaren alorrean, esaterako, Salaverríak (2005: 106) ohartarazi digu sare
egiturak izaera ez‐lineala duten edukiak antolatzeko erabili ohi direla, hau da, ardatz narratibo jakinik
ez duten edukiak egituratzeko: datuak, zifrak, adierazpenak eta antzekoak emateko. Eduki horiek
justaposizioan ere ondo uler ditzake Interneteko erabiltzaileak. Interesatzen zaizkion informazio‐
nodoak hurrenkera askean irakurtzea bakar‐bakarrik erabaki dezake. Gertaera baten narrazioa egin
nahi dugunean, berriz, sare‐hipertestua ez da aukera egokiena. Narrazioak, gehienetan, sekuentzia
lineala eskatzen du, eta, horregatik, narraziorako egitura axiala aukeratzen da maizen. Multimedia‐
produktu konplexuetan, multimedia‐erreportajeetan hurrengo atalean ikusiko dugunez, askotariko
informazioak biltzen dira eta, beraz, ohikoa da egitura mota biak produktu berean ehuntzea.
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Nodoen izaerari eta helburu diskurtsiboari egokitutako hipertestu‐egitura aukeratzea
funtsezkoa da erabiltzaileak hipertestua koherenteki interpretatzeko. Era berean,
interpretazio horretan biziki laguntzen du teknologia digitalak eskuragarri jartzen dituen
nabigazio‐tresnak ondo kudeatu duen produktuak ere. Irudi‐ edo testu‐mapek, tresna‐barrek
eta, oro har, nabigaziorako tresna guztiek ezinbesteko informazioa ematen diote
erabiltzaileari hipertestuak duen egitura orokorraz jabetzeko, bai eta une jakin batean
egitura orokorraren barruan zein adarretan dagoen atzemateko ere: bisitatutako nodoak
edo gomendatutako hurrengo nodoak zein diren jakiteko, esaterako (Codina 2003, Lamarca
2009). Hipertestuaren zenbait egituratzek, batez ere matrize baten araberakoek edo sare‐
egitura dutenek, ezinbestez eskatzen dute ikusteko gida bat, erabiltzaileari materialetan
zehar nabigatzen lagunduko diona.

2.2. Multimodalitatea: baliabide semiotikoen harmonizazioa
Weba mediumen mediumtzat hartu da, hainbat azpimedium biltzen baititu formatu bakar batean.
Idatzizko testuak, audioak, bideoak, argazkiak, musika eta infografiak kudeatu behar dira produktu
digitaletan, eta, Fagerdorg‐ek agertu duen bezala (Fagerdorg 2010), multimedia ulertu nahi badugu,
medium edo modu desberdin horiek nola konbinatu eta uztartu jakin behar dugu.
Konbinazio horien inguruko gogoeta estrategikoak hipertestuaren koherentziaz mintzatzean bereizi
ditugun hiru mailetara eramaten gaitu berriz ere:

1. Hasteko, hipertestu mailan erabaki behar dugu zein mediumen bidez adieraziko
dugun mota bakoitzeko edukia, hau da, zein eduki idatziaren bidez, zein bideo baten
bidez, zein eraman infografia batera edo diaporama batera, eta abar.
2. Bigarrenez, nodoen artean ere ikusi behar dugu zelan uztartu ditzakegun baliabide
semiotiko horiek diseinu komun eta integratu batean, nodoetan zehar dauden eduki
unitateek elkar osa dezaten, helburu komunikatibo baten alde.
3. Azkenik, nodo baten barruan baliabide semiotiko desberdinak baliatzen badira
(adibidez, erreportaje baten bideoan irudi estatiko eta dinamikoak, testu idatziak,
musika eta infografiak erabiltzen badira), tentuz aztertu behar dugu zein‐nolako
emaitza dakarren konbinazio horrek, emaitza eraginkorrak eta erakargarriak lortzeko.
Hipertestu mailan, hainbat moduren bidez zer eta zelan komunikatu erabaki behar dugunean, oso
baliagarria zaigu Kressek eta Van Leeuwenek (2001) proposatutako diseinua kontzeptua. Diseinua,
autore horien adieran, eszenen planifikazioa da, askotan storyboard egituratze‐teknikaren bidez
egiten dena multimedian ere. Engebretsenek arkitektura‐planifikazioarekin parekatzen du diseinu
horretan baliabide semiotikoen artean egin behar den aukeraketa‐lana:
(…) much in the same way as the architect plans the choice of materials, supporting
structures and details of a building. An important component in the design of communication
acts is to decide which semiotic resources or modalities are to be used and how they are to
be co‐ordinated (Engebretsen 2006b: 2)
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Diseinu horretan hartu behar ditugun erabaki estrategikoetarako, hiru alderdi izan behar ditugu
batera kontuan: zer eduki diskurtsibo sareratu nahi ditugun, zer baliabide semiotiko ditugun
eskuragarri eta zer helburu ditugun komunikazioan. Diseinua ez da norabide bakarreko prozesu bat.
Ez da beti lehenengo erabakitzen edukia eta gero medium bat eduki horretarako. Media‐teknologia
batek dituen baliabide semiotikoek ezartzen dute neurri handi batean zein‐nolako edukia bideratu
daitekeen media horren bidez.
Idatziak eta bideoak informazio mota desberdinak transmititzeko moduak dira, multimedia‐
produktuetako testu idatziaren eta bideoaren arteko desberdintasun eta osagarritasun diskurtsiboez
mintzatzean Engebretsenek (2006c) ohartarazi bezala: komunikabideetan, idatzia informazio
semantikoa transmititzeko mediuma da; bideoak, ordea, informazio estetikoa bideratzen du nagusiki.
Informazio estetiko hori atmosfera edo giro estetikoa da. Pertsona baten itxura fisikoa edo une
bateko sentimendua idatziaren bidez adierazteak idazketa landua eta irakurketa sakona eska ditzake.
Informazio estetiko hori agertzeko, berriz, bideoak hainbat baliabide jartzen dizkigu eskura:
atmosfera‐soinu, kolore aldaketa edo gorputz eta kamara mugimenduak, esaterako. Era berean,
bideoak sinesgarritasuna ematen dio informazioari. Horregatik, medio hori oso egokia da
informazioaren probak erakutsi nahi ditugunean edo edozein erantzun emozional agertu nahi
dugunean.
Sarerako produktu batean bi medium horiek modu integratuan diseinatu behar ditugunean, beraz,
haien arteko desberdintasunetan eta osagarritasunetan jarri behar dugu arreta. Produktu
informatibo batean, bideoa erabiliko dugu kontatu nahi denaren nor eta non‐en alderdi fisikoak eta
psikologikoak agertu nahi ditugunean: zelakoa den pertsona edo leku hori, pertsonaren hizkuntza
emozionala zer‐nolakoa den, zein irudi eman nahi duen, edo, besterik gabe, norekin dagoen erakutsi
nahi denetan. Testu idatziak edo mintzatuak, berriz, zer gertatu den laburtzeko erabiliko ditugu, baita
noiz, nola eta zergatik azaltzeko ere: testua, bereziki idatzia, egokiena da eduki abstraktuetarako, eta
labur eta zehatz azaldu behar denerako ere komeni da.
Nodo beraren barruan ere, eta bereziki sareko produktuetan, maiz kudeatu behar dira irudi estatiko
eta dinamikoak, musika, eta testu idatzia eta mintzatua. Fagerjord‐ek (2010) musikaren kontzeptuak
baliatuta azaldu dizkigu Interneteko nodo baten barruan modu semiotiko desberdinak erabilita
sortzen diren emaitza multimodalak, eta homofonia, polifonia, disonantzia eta akonpainamendua
harremanak bereizi ditu.
National Geographic Magazinek 2000n argitaratutako The Way West flash dokumentalaren
adibidean oinarrituta, irudiak eta testuak elkarlanean dihardutela, homofonia edo polifonia‐
harremanetan daudela agertzen digu (Fagerjord 2010). Homofonia dugu baliabide
semiotikoakhelburu komunikatibo berarekin erabiltzen direnean, eta batak bestea helburu horretan
indartzen duenean: irudiek ilustratzen dute testuaren mezua, eta testuak irudia ainguratzen du, hau
da, desanbiguatzen du irudiaren polisemia. Polifonia, berriz, zeregin‐banaketa osagarrian
dihardutenean sortzen da: irudiak une bateko atmosfera agertzeko eta testuak, berriz, gertaera
baten aurrekariak narratzeko erabiltzen direnean, esaterako. Biek ere zeregin desberdinak baina, aldi
berean, osagarriak betetzen dituzte.
Harreman horiek, Fagerjordek azaldu bezala, ohiko medioetako erretoriketatik hartu ditu sareko
komunikazioak. Baina erretorika horien uztartze harmonikoa da sareko egileen erronka
garrantzitsuenetako bat:
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I believe this simple analysis of a web site with few artistic ambitions has shown that in
multimodality one and one is often much more than two. Complex meanings and conflicting
voices frequently occur when several modes are combined in a dynamic text. The skills
needed in a multimodal age is probably less the ability to select one mode or the other, but
to combine modes in a consonant manner, so music does not drown out the words, the
words do not contradict the images, and the “look and feel” of the design harmonizes with
the message. (Fagerjord 2010: 22)

3. Multimedia‐erreportajeak: generoaren eta mediumaren arteko interakzioa
Sarean hainbat motatako erreportajeak aurki ditzakegu une honetan: zenbait ez dira asko bereizten
ikus‐entzunezko medioetako edo prentsako erreportaje tradizionaletik; beste batzuek, berriz,
sarearen hipertestu‐baliabideak eta multimodalitatearen erretorika berriak baliatzen dituzte, zeinek
bere neurrian baliatzen badu ere. Oro har, esan daiteke online‐erreportajegintza esperimentazio‐fase
batean dagoela, generoaren eta mediumaren arteko interakzioak dinamizatuta. Esperimentazio‐
dinamika horren hiru adibide adierazgarri ekarriko ditugu atal honetara: Africa to Australia, A
Darkness Visible: Afghanistan eta Población 7.000 millones lanak, hain zuzen ere. Adibide gisa
erabiliko ditugu, erreportajeak sarean garatu dituen bide diskurtsibo berriak aztertzeko. Horretarako,
Swalesek (1990) genero baten esentziari antzemateko bereizten dituen hiru mailak hartuko ditugu
aintzat:

1. Hasteko, generoak izaten duen helburu komunikatiboari begiratuko diogu.
Helburu komunikatiboa da diskurtso‐estrategien ardatz nagusia eta genero baten
ezaugarri bereizgarri garrantzitsua.
2. Bigarrenez, erreportajeak egituratze aldetik izan dituen aldaketak aztertuko
ditugu, hau da, nola bereganatu dituen erreportajeak hipertestuak eskaintzen
dituen antolatze‐aukerak.
3. Azkenik, multimedia‐erreportajeetan erabiltzen diren estrategia erretorikoei
begiratuko diegu. Hitzen zein irudien bitarteko erretorikari begira,
multimodalitateak online‐erreportajegintzan duen agerpena aztertuko dugu.

3.1. Multimedia‐erreportajeen helburu komunikatiboa
Informatzea, interpretatzea, salatzea, hunkitzea, albistearen atzean dagoen bizipenaren berri ematea
edo albistearekin loturik dagoen zerbaiten giza balioa hanpatzea. Horiexek dira, besteak beste,
multimedia‐erreportaje baten helburu komunikatiboak.
Sareko erreportajeak ohiko medioetako helburu komunikatiboak gordetzen ditu. Ildo
interpretatzailetik zein ildo informatibotik joan daiteke, sarean ere mantentzen direlako
erreportajearen bi tipologia nagusi horiek. Hori bai, sareko teknologiak ematen dituen aukera
zabalak baliatuta, sarritan, multimedia‐erreportaje berean ikuspegi informatiboa eta
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interpretatzailea biak atzeman daitezke aldi berean. Gaiaren eta medioaren arabera, bi ikuspegi
horien arteko continuum batean koka daitezke lan gehienak.
Atal honetara adibide gisa ekarri ditugun erreportaje guztietan konbinatzen dira bi ikuspegi horiek:
giza elementuak (protagonisten istorioak, bizipenak, erreportajegilearen ikuspuntuak…) medioetako
profesionalak jasotako informazio zehatzekin tartekatzen dira. Ikus dezagun:

‐

Africa to Australia. Australiako SBSek 2010ean sarean argitaratutako lanak gai
unibertsala darabil: immigrazioa. Erreportajeak Afrikatik Australiara joandako etorkinen
esperientziak biltzen ditu. Immigrazioaren esperientzia bizitzeko modu desberdinetan
jartzen du fokua. Erreportajean, elkarrizketatu batzuk etorkin sentitzen dira, eta etorkin
gisa bizi dute Australian beren egunerokoa; beste batzuk, berriz, biztanle, ikasle, edo
kirolari sentitzen dira, eta hala bizi dira Australian. Denak Australiaren parte gisa
aurkezten dizkigute erreportajean, eta guztien istorioak entzunda eta irakurrita Afrikatik
Australiara joan diren etorkinen esperientziaren ikuspegi orokorra agertu nahi digute.
Erreportajea bideoz osatua da nagusiki; bideoen osagarri diren idatzizko testuek helburu
informatiboa dute: bideoetako protagonisten jatorrizko herrialdeen egoera politiko‐
sozialaren berri ematen digute.

‐

A Darkness Visible: Afghanistan. 2011n MediaStormek argitaratua. Seamus Murphy
argazki‐kazetariak Afganistanera eginiko 14 bidaiaren kronika da. Potentzia handien
itzaletik kanpo dauden pertsonen istorioak dira; noizbait indarkeriazkoak, eta beste inoiz
maitasunezkoak. Istorio horiek baliatzen ditu erreportajeak afganiarren historiaren azken
13 urteotan gertatutakoa kontatzeko.

‐

Población 7.000 millones. elmundo.es‐ek kaleratu zuen, 2011n. Nazio Batuen
Erakundearen aurreikuspen estatistikoetan oinarrituta, 2011ko urriaren 30ean munduko
7.000.000. biztanlea jaioko zela iragarri zen. Jaiotza hori aitzakiatzat hartuta,
erreportajeak gogoeta egiten du munduko gainpopulazioaz eta horrek etorkizunean ekar
ditzakeen ondorioez . Horretarako, gaur egungo populazio‐datuez eta gainpopulazioa
gordinen bizi duten herrialdeen osasun‐datuez informatzen gaitu.

3.2. Multimedia‐erreportajeen egituratze‐estrategiak
Prentsa‐erreportajeetan zein telebista eta irratikoetan, ohiko egitura‐elementu zenbait ditu
eskuragarri erreportajegileak, baita elementu horiek egituratzeko eredu errotuak ere.
Izenburua, sarrera, gorputza eta itxiera egitura‐elementuak baliatu ohi dituzte erreportaje
gehienek, eta sekuentzia lineal batean antolatzen dira gehienetan (Ulibarri 1994).
Elementu horietako batzuek beren funtzio diskurtsiboa mantendu dute sareko
komunikazioan; areago, funtzio berriak ere bereganatu dituzte. Beste batzuek, berriz, guztiz
galdu dute tradiziozko erreportajegintzan zuten zeregina, eta presentzia gutxi dute sarean.
Oro har, teknologia digitalak batez ere elementu horiek egituratzeko modua aldatu du.
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Hipertestualitatearen erabilera nagusia da sareko erreportajegintzan, eta beste edozein
generotan baino gehiago ustiatzen da multimedia‐erreportaje berezietan.
Erreportajearen izenburuak, esaterako, hartzailea testura erakartzea izaten du, inoiz baino
gehiago, helburu nagusi. Sarean duen funtzio hipertestuala dela eta (Salaverría 2005: 80),
zibermedioetan nabigatzeko eta erabiltzailea nodo batetik bestera erakartzeko elementu
giltzarria da izenburua. Sarean, izenburuak —adierazkorra, apelatiboa edo informatiboa izan
daiteke— amu‐lana egiten du. Izenburuan jarri ohi da, hain zuzen, nodoa zabaltzeko sakatu
behar den esteka.
Sarrera testuaren ataria da tradiziozko erreportajegintzan, eta hala da, oraindik ere,
sarekoan ere. Gaia, eta erreportajeak gaiari heltzeko duen motibazioa eta ikuspuntua
aurkezten zaizkio hartzaileari sarreran. Sarritan, sarrerari esker ulertzen dugu
erreportajearen gainerako nodoetan dagoena. Horren adibide dugu Africa to Australia
multimedia‐erreportajea. Produktu horren sarrerako testua giltzarria da ENTER SIDE ikonoa
sakatu eta agertuko zaigun sare‐egiturako nodo multzoa behar bezala interpretatzeko (ikus
3. IRUDIAn).
Sarrerak funtzio diskurtsibo argia du lan horretan. Izan ere, erreportajean ikusiko duguna
laburtzen eta aurkezten digu, eta erreportajearen ikuspuntuan jartzen gaitu: erreportajearen
protagonista guztiek jatorri bera dute. Afrikatik Australiara joandakoak dira. Baina Australia
bizitzeko eta sentitzeko modu desberdinak dituzte: etorkin‐bizipenaren adibide desberdinak
dira.

3. IRUDIA: Africa to Australia erreportajearen atariko sarrera
Iturria: http://www.sbs.com.au/africatoaustralia/#/all‐stories
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A Darkness Visible: Afghanistan erreportajean, bestalde, About atalak betetzen du idatzizko
sarrera‐laburpenaren funtzioa: erreportajearen gaia eta ikuspuntua agertzen dizkigu. Behin
erreportajean sartzen garela, lehen bideo‐nodoan ahozko sarrera narratibo bat ere badugu.
Idatzizko sarrerak nodo guztien batasun diskurtsiboaren berri ematen digu; ahozkoak, amu‐
lana egiten du batez ere: protagonisten zenbait aipu aukeratzen dira erreportajearen gako
nagusiak zirriborratzeko eta erabiltzailea erakartzeko.

4. IRUDIA: A Darkness Visible: Afghanistan erreportajearen atariko sarrera
Iturria: http://mediastorm.com/publication/a‐darkness‐visible‐afghanistan
Zenbait multimedia‐erreportaje berezitan, ez dago sarrera atalik. Erreportajean sartu, eta
nahi dugun nodoa aukeratzeko gonbidapena egiten zaigu lehen unetik. Hala egituratu da
Población 7.000 millones multimedia‐erreportajea, esaterako:
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5. IRUDIA: Población 7.000 millones erreportaje bereziaren ataria
Iturria: http://www.elmundo.es/especiales/2011/10/ciencia/poblacion/
Ohiko erreportajeetan, gorputza edo garapena egitura atala erreportajearen bizkarrezurra
da. Egituraren atal horretan, edukiaren elementu nagusiak agertzen dira: hasteko,
erreportajearen ikuspuntua oinarritzen da. Ondoren, argudioak garatzen dira, eta narrazioak
eta deskripzioak kateatzen dira. Erreportajerako ikerketa bat egin bada, ikerketaren datuak,
ideiak eta interpretazioak ere gorputza atalean garatzen dira, egitura mota jakin batzuk
baliatuta: bloke tematikoen araberako egitura, egitura kronologikoa, dialektika‐egitura,
galdera/erantzuna, eta eszenen edo kasuen araberako egitura, besteak beste (Ulibarri 1994:
191‐253). Edozein delarik ere egitura mota, lerro‐bakarreko garapenak du posizio
hegemonikoa ohiko medioetako erreportajegintzan.
Multimedia‐erreportajean, garapeneko azpielementu horiek guztiak eta gehiago erabiltzen
dira, modu batera edo bestera; izan ere, hipertestualitateak amaigabeko aukerak eskaintzen
ditu erreportajearen gaia testuingururatzeko, aurrekariak azaltzeko eta askotariko iturrien
berri emateko elementuak integratzeko (Larrondo 2009a, 2009b; Marrero 2008).
Elementu horiek antolatzeko eta egituratzeko modua nabarmenki aldatu da. Hasteko,
aurreko atalean esan bezala, erreportajearen informazioa edo edukia labur kontsumitzeko
unitate komunikatibotan banatzen da, zenbait nodotan zehar. Erreportajea ez da fisikoki
antzematen unitate bakartzat. Unitate komunikatibo horiek egitura axialean edo sare
moduko egituretan antolatzen dira; betiere, erreportajearen gaiaren, materialen eta
helburuen arabera.
Egitura axialetan, informazioa unitate txikitan banatua bada ere, irakurketa lineala
proposatzen zaio sareko erabiltzaileari. Adibidez, A Darkness Visible: Afghanistan
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erreportajean: sarreraren ostean, Prelude izeneko atalak gaiaren aurrekariak agertzen ditu,
eta Epilogue atalak erreportajegilearen bizipenez ixten du erreportajea. Horrezaz gain,
tarteko nodoak hurrenkera kronologikoan antolatuta daude, eta, beraz, haien irakurketa
lineala iradokitzen digute (ikus 6.IRUDIA):

6. IRUDIA: A Darkness Visible: Afghanistan erreportajeko eduki‐mapa
Iturria: http://mediastorm.com/publication/a‐darkness‐visible‐afghanistan
Epilogue atala itxieratzat har daiteke MediaStorm‐en erreportaje honetan, baina ez da izaten
ohikoena multimedia‐erreportajeetan. Izan ere, erreportajearen itxiera elementuak, lerro
bakarrean antolatutako sekuentzia baten ondorio edo laburpen logikoa baita, funtzio
diskurtsiboa erabat galdu du sareko erreportajegintzan. Erabiltzaileak erabakitzen du,
erreportaje gehienetan, amaiera, eta erreportajea noiz eta zein nodotan utziko duen.
Población 7.000 millones multimedia‐erreportajean, elmundo.es‐ek produktu berean
ehuntzen ditu ardatz anitzeko egitura axialak eta sare‐egiturak. Hasteko, zenbait gai‐bloke
bereizten ditu: En el epicentro, 7000.millones, Radiografía, ¿Cantidad o Calidad?, Los datos,
Vivir en…, Desafíos, Imágenes atalek gaiaren aurrekariak, gaur egungo testuinguruaren
adibide edo kasu aipagarriak, fenomenoen kausak eta ondorioak, etorkizunerako
aurreikuspenak, fenomenoa bizitzeko modu desberdinak erakusteko zitak eta iturri
kontrastatuak eskaintzen dizkigu, besteak beste.
En el epicentro, Desafios eta Vivir en… atalak beste hainbat nodotan adarkatzen dira. En el
epicentrok gainpopulazioaren gaian ainguratzeko arazoaren gune beroenera eramaten gaitu,
Indiako iparraldeko Uttar Pradeshera, munduan biztanle gehien duen estatura. Berriemaile
berezi batek hango bizi‐baldintzen berri ematen digu, Un rincón de la India, Cuestion de sexo,
Presente y futuro, Vida rural eta Los ‘slums’ ataletan (ikus 7. IRUDIAn). Edukia bost
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azpiataletan antolatuta dago, gai hauen inguruan: Indian pobrezia gorria eta diskriminazioa
bizi dituzten emakumeen kasua, hiriko zein hiritik kanpoko bizimoduetan dauden
desberdintasunak eta Indiako zenbait sektoretan zabaltzen ari diren iritzi eta jarrera berriak.

7. IRUDIA: Población 7.000 millones erreportaje bereziaren egitura axiala
Iturria: http://www.elmundo.es/especiales/2011/10/ciencia/poblacion/
Desafíos atala ere zenbait nodotan adarkatzen da, eta gainpopulazioak dakartzan erronka
nagusietan jartzen du arreta: Agua, Alimentos, Natalidad, Envejecimiento, Energía,
Educación, Migraciones, Ciudades, Derechos Humanos, Brecha Norte/Sur. Haietan guztietan,
idatzizko testu batek azaltzen ditu gaiari dagozkion datu garrantzitsuenak eta
aurreikuspenak. Vivir en… atalean, irudi‐mapa topografiko bat baliatu dute munduan
biztanle kopuru handienak dituzten hirietako bizimoduaren zenbait adibide erakusteko:
topografiako puntu jakin batzuetan sakatuta, hiri handi horietan bizi den zenbait gazte‐
jenderen kasuak aztertzen dira (ikus 8 IRUDIAn).
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8. IRUDIA: Población 7.000 millones erreportaje bereziaren Vivir en… atalaren irudi‐mapa
Iturria: http://www.elmundo.es/especiales/2011/10/ciencia/poblacion/
Gorago ere esan bezala, Africa to Australia erreportajean, sarrera batek ematen dio hasiera
eta batasuna erreportajeari. Gainerako nodoak, bideoak eta idatzizko artikuluak sare‐egitura
batean antolatuta daude. Sarrera azpiko Enter Siden sakatzen dugun unean ikusten ditugu.
Bideoko irudi izoztu batean klikatu behar dugu nodo bakoitzean sartzeko. Kurtsorea irudi
horren gainean jarriz gero, izenburua eta bideoan ikusiko dugunaren bi lerroko aurkezpen
txikia agertzen zaizkigu (ikus 9. IRUDIAn):

9. IRUDIA: Africa to Australia erreportajearen irudi‐mapa
Iturria: http://www.sbs.com.au/africatoaustralia/#/all‐stories
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Erreportajearen nodoak beregainak dira lan honetan. Erreportaje autonomo gisa
funtzionatzen dute. Hori bai, erabiltzaileari argi geratzen zaio hiperegitura baten parte den
nodo batean dagoela. Bideo bakoitza kontsumitzen den bitartean kurtsorea pantailan jarriz
gero, ezkerreko goiko aldean erreportajearen logotipoa ageri da, eta, haren bitartez, beste
istorio batzuk ikus‐entzuteko gonbidapena (browse all stories) egiten zaio erabiltzaileari,
baita ezker‐eskuinean dauden previous/next story testuen bidez ere. Beheko tresna‐barran,
azalpenezko nodo osagarriak ditu erabiltzaileak. Erreportajeko bideo bakoitzeko
protagonisten herrialdearen banderaren ikonoak herrialde horren gaur egungo testuinguru
politiko‐ekonomikoaz informatzen duen nodo idatzi batera eramaten du.
Hipertestu mailako egituratzea nodoen izaerarekin eta funtzio diskurtsiboarekin loturik dago
adibidetzat hartu ditugun erreportajeetan. Eduki narratiboak eta azalpenezkoak konbinatzen
direnean —adibidez, Población 7.000 millones berezian—, egitura axialak eta sare‐egiturak
batera erabiltzen dira. Sare‐egiturak izaera ez‐lineala duten edukiak antolatzeko baliatzen
dira, azalpenezko edukiak agertzeko nagusiki: datuak, zifrak. Desafíos atalean, sare‐egitura
batean biltzen dira erronkak, eta, Vivir en… atalean, tipografia baten arabera antolatzen dira
protagonisten bizi‐esperientziak. Africa to Australia lanean, berriz, sare‐egitura erabiltzen da
erreportajearen atal guztiak antolatzeko, guztiak baitira etorkinen lekukotasunak eta zenbait
herrialdetako informazio‐datuak. Baina, gertaera baten narrazioa egin nahi izan denean
irakurketa sekuentziala proposatzen dute. Horren adibidea da A Darkness Visible:
Afghanistan berezian proposatzen duten egitura lerrobakarra.
Estekak, bestalde, erreportajearen barneko nabigazioa errazteko erabili dira kasu
gehienetan, erreportajearen barneko nodo batetik bestera mugitzeko. Adibide gisa
hartutako erreportaje guztietan, barne‐estekak dira nagusi. Gorago esan bezala, Africa to
Australia erreportajearen edozein nodotan, erreportajearen logotipoak eta previous story
eta next story testu gezidunek gogorarazten digute multimedia‐produktu orokorrago baten
barruan gaudela, eta nodo gomendatu bat iradokitzen digute. Produktuak, bestela, nahiko
formatu itxia du: ez du kanpoko estekarik erabiltzen erreportajearen mediora joateko ez
bada, hau da, SBS.com webgunera. A Darkness Visible: Afghanistan erreportajean ere,
estekatze‐praktika erreportajearen nodoen artekoa da kasu gehienetan. Salbuespen
bakarrak MediaStormen webguneko beste erreportaje batzuetara eramaten gaitu.
Población 7.000 millonesen, aztergai ditugun gainerako erreportajeetan baino gehiago
erabiltzen dira kanpoko estekak; halere, gutxi: erakunde ofizialek munduko
gainpopulazioaren arazoaren inguruan argitaratutako txostenak (adibidez, NBEk munduko
biztanleriaren inguruan 2011n argitaratua) eta GKEren baten (7 Billion Actions, esaterako)
webguneko informazioa estekatzen dira.
Estekatze‐joera itxi hori nahiko ohikoa da oraindik sarean. Salbuespenak salbuespen,
badirudi informazio‐webguneetan oso gutxi erabiltzen dela kanpoko estekatzea. Ondorio
horretara heldu dira sareko komunikazioan aurreratuen dauden herrialdeetako webguneen
inguruko ikerketak ere. Engebretsenek (2006a) eskandinaviar herrietako 13 webgune
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handienetan eginiko azterketak erakusten du oso gutxitan erabiltzen direla kanpo‐estekak
webguneen produktu informatiboetan.
3.3. Multimedia‐erreportajeen baliabide erretorikoak
Multimedia‐erreportajeek ohiko erreportajeen estetika‐irizpideak gordetzen dituzte. Sareko
erreportajeak, beren multimodalitatean, koloretsuak dira, ikusteko eta entzuteko atseginak,
eta erreportajeetako testuak ere erabiltzailea harrapatzeko eraikitzen dira: erreportajeetako
narrazioek eta deskribapenek xarma estetikoa izan behar dute. Xede horrekin, sareko beste
informazio‐genero batzuetan baino gehiagotan baliatzen dira diskurtso hurbila eta
emozionala, baita, inoiz, fikziozkoa eta abenturazko diskurtsoa ere (Steensen 2009) .
Hurbiltasuna eta emozioak erreportajeen ohiko “giza interesezko” elementuak dira.
Banakako kasuetan arreta jarriz ulertarazten dizkigute erreportajeek fenomeno edo gertaera
globalak, askotan testuinguru batean kokatzen zailak direnak. Horregatik, maiz, jende
arrunta eta haien bizipenak dira erreportajearen protagonistak. Erreportajearen egileak
gertaerez gain pertsonen barne‐emozioez ere jardun ohi du, eta, sarritan, bere emozioak ere
ez ditu ezkutatzen: bat egiten du erreportajearen protagonistekin, bizipozean zein tristuran.
Diskurtso hurbil horren adibide argiak dira aztergai ditugun hiru erreportajeak: Africa to
Australia lanak etorkina izateko nork bere modua duela erakusten digu, eta etorkin
bakoitzaren istorioan eta emozioetan oinarrituta ematen digu bizipen horren irudi osoa.
Erreportajearen protagonista batzuek urrun utzitako Afrikako herrialdean dituzte bihotza eta
burua, eta haien bideoetako testuek eta irudiek giro malenkoniatsua transmititzen digute.
Beste batzuk, berriz, erabat integratuta sentitzen dira: horixe da No migrants, No me bideo‐
nodoaren protagonisten kasua, esaterako. Sorosle‐lana egiten duten Somaliako bi ahizpen
kasua agertzen digute. Bideoko irudi alaiek zein protagonisten adierazpen arin eta
dinamikoek etorkin‐esperientzia atsegina uzten dute agerian.
Historia‐liburuetan ahazten diren istorioek osatzen dute A Darkness Visible: Afghanistan
erreportajea. Afganistanen historian izandako pasarteak jende arruntaren begietatik eta
emozioetatik ikusteko gonbitea egiten digu lan horrek, About sarrera ataletik bertatik:
Outsiders often see Afghanistan as a problem in need of a solution: a conflict region
that needs more troops or another election. But in seeing Afghanistan as a problem,
the people of the country, and their desire for self‐determination, are often
overlooked.
From the Soviet invasion and the mujahideen resistance to the Taliban and the
American occupation, A Darkness Visible: Afghanistan examines thirty years of
Afghan history. It is the story of ordinary citizens whose lives play out in the shadow
of superpowers. There are tales of violence to be sure, but there is also love and
even romance. (…)
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Adibidetzat ditugun erreportajeetan informatiboena den Población 7.000 millones berezian
ere, hurbiltasunetik, norberaren egunerokotik, tratatzen da gainpopulazioaren gaia.
Munduko zenbait bazterretan bizi diren gazteek fenomeno hori bizitzeko duten era
erakusten digute Vivir en… atalean: Txinako ikasle batzuek gelako 800 $ ordainduta New
Yorken duten bizi‐esperientzia, Kairoko Al Qarafa hiriko pisu txiki batean bizi den bikote
baten egunerokoa, eta Pariseko bizitza azkarra eta kaotikoa jasan behar duen bikote batena,
besteak beste.
Diskurtso informatiboa baina aldi berean hurbila saretzeko, Interneteko hainbat baliabide
semiotiko erabiltzen dira erreportaje horietan. Batez ere elmundo.es‐eko erreportajea
sareko konbergentzia erretorikoaren adibide argia da. Izan ere, bideoa erabiltzen du
protagonisten eta lekuen ezaugarri fisikoak eta psikologikoak agertzeko: Indiako biztanleen
bizi‐baldintzak, bizilekuak eta pertsona horien hizkuntza emozionala erakusten zaizkigu
bideoen bidez, bai Vida Ruralen eta bai Los ‘Slums’ atalean ere. Testu idatziak, berriz,
ekonomiari eta osasunari buruzko azalpen zehatzak emateko erabiltzen da nagusiki: osasun‐
zentroen datuak, nesken jaiotze‐datak, eta abar. Gainpopulazioaren arazo orokorra
ulertzeko datu estatistikoak ere infografien eta taulen bidez ematen zaizkigu, Radiografía
eta Los Datos ataletan.
Beste bi erreportajeetan, bideo‐nodoak dira nagusi. Gorago esan bezala, bideoak sekuentzia
lineal batean kateatzen dira A Darkness Visible: Afghanistan berezian. Afganistanen
historiaren gertaerak eta hango familia baten pasarteak kontatzen zaizkigu bideo horien
bidez, eta informazio estetiko eta emozionala bideratzen dute nagusiki. Gauza bera esan
daiteke Africa to Australiaz ere, etorkinen bana‐banako esperientziak eta emozioak bideo‐
estetika koloretsu eta hurbil baten bidez agertzen baitzaizkigu.
Testu idatzia informazio semantikoa transmititzeko erabili da nagusiki Africa to Australia eta
A Darkness Visible: Afghanistan berezietan: lehenengoan, herrialde horietako egoera
soziopolitikoaren berri ematen digute testu idatziek, eta, bigarrenean, bideoetan
elkarrizketatzen direnen bibliografiak agertzen dizkigute, Biographies atalean. Bietan,
sarrerako nodoa testu idatzia da, idatziak edukiak trinkoturik emateko aukera ematen baitu.
Baina, batez ere lehenengoaren kasuan, bestelako arrazoi praktiko bat ere izan daiteke
idatzizkoaren alde egiteko arrazoia: erreportajean sartu eta ikusten dugun loadingak
gogorarazten digunez, tarte luzeagoa behar da bideoak deskargatzeko, testu idatziak edo
irudi estatikoak deskargatzeko baino. Bideoak dituzten erreportajeetan, sarrera idatziz
egiteko arrazoia bideoaren deskarga‐tartea konpentsatzea da askotan, beste helburu
komunikatiborik gabe.
Nodoen barruan ere, baliabide semiotikoen arteko harreman homofonikoak eta polifonikoak
biziki landu dira, bereziki Africa to Australia eta Darkness Visible: Afghanistan berezietan.
Azken horretan, irudi estatikoak eta dinamikoak konbinatu dira musika eta idatzizko testu
txikiekin (izenburuak eta datu historikoak nagusiki) eta ahozko testuekin (off ahotsa eta
elkarrizketak).
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Adibide txiki bat emateko, ikus ditzagun erreportaje horretako ahozko sarreran musikak,
adierazpenak eta irudi estatiko eta dinamikoek osatzen dituzten homofoniak eta polifoniak,
erreportaje horretan nagusiak diren multimodalitate‐harremanak. Sarrera irudi estatikoz,
argazkiz eta musikaz hasten da, eta, ondoren, afganiar baten hitzek ematen diote hasiera
testuari (Afghanistan is facing more than 30 years bombing), eta bonben irudiek ilustratzen
dute testuak esandakoa (ikus 10. IRUDIA). But no one hears that sound / No one sees what is
happening here. Irudiek testuan esandakoaren ondorioak agertzen dituzte: Afganistango
emakume baten bakartasuna agertzen dute, testuaren osagarri. Gero, Ali Seraj printzearen
hitzak ditugu: The world is talking about Al‐Qaeda / The world is talking about the Taliban /
The world is talking about the war going south or north. Esaldi bakoitza irudi bati lotzen zaio.
Lehenengoa entzutean, Osama Bin Ladenen irudia ikusten dugu telebistan; hurrengoan,
taliban armatuak eta iparraldera edo hegoaldera doazen mendi‐bideen irudia. Ondoren,
Nobody talks about the people of Afghanistan / As if we did not exist / Whose country is
this?. Lehenengo esaldia entzutearekin batera, afganiar baten aurpegi etsia ikusten dugu,
eta irudia eta testua polifonikoki lotuta daude berriro ere (ikus 10. IRUDIA).

The world is talking about the Taliban
Afghanistan is facing more than 30 years
bombing

The world is talking about Al‐Qaeda

No one sees what is happening here
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10. IRUDIA: A Darkness Visible: Afghanistan multimedia bereziaren sarrerako irudiak eta off‐
ahotsak
Iturria: http://mediastorm.com/publication/a‐darkness‐visible‐afghanistan
Testu zatiak harmonikoki kateatzen dira. Adibide gisa, ahozko sarreratxoa amaitzeko,
badirudi Nancy Dupree Afghanistan Center at Kabul Universityko zuzendariak aurreko
galdera horri erantzuten diola (Whose country is this?): Everybody wants this little piece of
territory / It's not new, but it's deadlier, much deadlier. Irudiek, sarrerako aurreko zatietan
bezala, testua ilustratzen dute, lotura homofonikoaz baliatuta. Horretarako, Afganistango
lurraldeak ez ezik, gizon‐talde armatuak erakusten dituzte.
Africa to Australia proiektuan ere, testuek eta bideoetako irudi estatiko eta dinamikoek
zeregin osagarriak dituzte nodo‐bideo gehienetan. Harreman polifoniko horretan, Do I really
belong here? eta Strong Identity nodoetan, esaterako, irudiek protagonistaren inguruko
giroa agertzen digute, protagonisten hurbileko bizitza: etxea eta egunero lekuak.
Elkarrizketako testuek, berriz, haien jatorriaz eta herrialde berriko bizimoduaz jarduten dute.
Antzeko eskema bati jarraitzen diote erreportaje horren nodo gehienek, eta guztietan tentu
handiz lantzen da baliabide semiotikoen arteko harmonizazioa. No migrants, No me bideo‐
nodoan, esaterako, irudien atmosferak (irudien koloreak, protagonisten mugimendu eta
espresioak, hondartzako eszenatokiak) eta testuaren dinamismoak bat egiten dute bi
protagonisten etorkin‐esperientzia atsegina agerian uzteko.

4. Ondorio gisa: sareko erreportajegintzaren erronka diskurtsibo berriak
Online‐erreportajegintza esperimentazio‐dinamika batean dago. Esperimentazio‐dinamika
horren hiru adibide ekarri ditugu lan honetara, ohiko erreportajegintzaren eta sareko
mediumaren arteko interakzioaren adibide direnak. Haietan, genero horrek sarean bizi
dituen garabide diskurtsibo berriak ikusi ditugu, eta ondorio zenbait atera ditzakegu
azterketa horretatik.
Erreportaje generoaren helburu komunikatibo informatibo‐interpretatzaileak eta, oro har,
haren diskurtso hurbil eta emozionalak bizirik diraute sareko erreportajegintzan. Generoak
bizi izan dituen aldaketa nabarmenak edukien egituratzean eta baliabide semiotikoen
kudeaketan gertatu dira. Sareko medioek produkziorako eta banaketarako erabiltzen duten
teknologia digitalak parametro diskurtsibo berriak ezarri ditu komunikazioan, eta errotik
aldatu du edukia medioetan hedatzeko modua eta eduki hori agertzeko erabiltzen diren
elementu linguistikoak antolatzeko era. Sarean, edukia unitate komunikatibo txikitan
fragmentatzen da, eta unitate horiek hipertestu‐egitura koherente eta esanguratsuetan
integratzea da sareko erreportajegileen erronka diskurtsibo garrantzitsu bat.
Multimedia‐erreportajearen egileak hartzailea gogoan izan behar du beti: ohiko
erreportajegintzan bezala, hartzaile horrek dituen aurre‐ezagutzek, gogoek eta

aurreikuspenek gidatuko dituzte erreportajerako aukeratu behar den eduki informatiboa eta
haren hurbiltze interpretatzailea. Baina, horrezaz gain, sareko komunikazioan, egilearen
estrategia diskurtsiboetan lehentasunezko xedea izan behar da erabiltzaileek irakurketa eta
nabigazio erraza eta esanguratsua egiteko aukera izatea.
Horretarako, sareak eskura jartzen dizkion egituratze‐era berrien eta baliabide semiotikoen
kudeaketa eraginkorra egin beharko du: materialak izaera diskurtsiboaren arabera antolatu
behar ditu, teknologia digitalak eskaintzen duen hipertestu‐teknologia eta nabigazio‐tresnak
egokiro erabiliz. Era berean, sareko erretorika‐baliabideen uztartze harmonikoa lortu behar
du, nodo mailan zein hipertestu mailan, produktu esanguratsu eta erakargarriak sortuko
baditu.

Zereginak
1. Aztertu elmundo.es‐ek 2011n argitaratutako 11‐S Multimedia berezia, eta erantzun
galdera hauek:
a. Ikuspegi informatiboa edo interpretatzailea lehenesten da multimedia berezi
horretan? Zertan oinarritzen zara ondorio horretara heltzeko?
b. Zein hipertestu‐egitura lehenetsi dira erreportaje horretan? Materialen izaera
diskurtsiboaren araberako egituratzea badagoela uste duzu? Arrazoitu zure
erantzunak.
c. Sareko baliabide semiotikoak diseinu integratu batean diseinatu dira? Zer
medium erabili dira eta zelan uztartu dira?
2. Bereziaren Testimonios izeneko bideo‐nodoetan baliabide semiotiko desberdinak
baliatzen dira (irudi estatiko eta dinamikoak, testu idatziak, giro‐soinua, infografiak,
...). Azaldu zein‐nolako multimodalitate‐harremanak (homofonia, polifonia)
hauteman daitezkeen bideo horietako batean. Hornitu zure azalpenak irudiz eta
testuz osatutako zenbait adibiderekin.
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Gogoetarako galderak
1. Hainbat adituk (Engebresen 2006a, Marrero 2008, Larrondo 2009) eginiko
erreportaje‐ikerketen arabera, sarean oso medio eta produktu gutxik ustiatzen dute
kanpo‐estekatzea. Zein izan daiteke ustiatze falta horren arrazoia? Bildu kanpo‐
estekatzearen aldeko eta aurkako zenbait arrazoi, ikerlan horiek abiapuntutzat
hartuta.
2. Aztertu eitb.com‐en, argia.com‐en eta berria.info‐ren multimedia edo berezien atala,
eta erantzun galdera hauek:
a. Nola ustiatzen dira medio horietako multimedia erreportajeetan hipertestu‐
eta multimodalitate‐aukerak?
b. Zein baliabideren ustiatzean ikusi dituzu gabezia handienak?
Egizu medio horietako gabeziak konpentsatzeko proposamen bana. Lortu medio
horien inguruan behar duzun informazioa zure proposamenen bideragarritasuna
bermatzeko.
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Oinarrizko kontzeptuen glosarioa:


Esteka: estekak loturak dira. Unitate edo nodo komunikatibo digitalak elkarrekin
lotzen dituzte. Hainbat mota bereiz daitezke, funtzionalitatearen, helburuaren eta
lortzen dituzten dokumentu moten arabera (ikus Lamarca 2009).
o Barne‐esteka: esteka mota horrek produktu edo webgune bereko nodoetan
zeharreko nabigazioa bideratzen du.
o Kanpo‐esteka: esteka mota horrek produktu edo webguneen arteko
nabigazioa bideratzen du. Testuinguru orokorrago batean dauden nodoen
artean egiten dute lotura. Medioetako testuinguruan, hiru izaten dira
garrantzitsuenak: medio bereko beste artxibo edo orrialdeetara eramaten
gaituztenak; sakontzeko informazioa ematen diguten dokumentuetara
eramaten gaituztenak (deep linking deritzona) eta, azkenik, kanpoko
webguneetara eramaten gaituztenak.
o Testu‐esteka: esteka horiek irteera‐nodoetako (exit node) testuan bertan
ainguratzen dira. Azpimarrek, kolore‐aldaketak edo letra‐aldaketak agerian
jartzen dituzte erabiltzailearentzat.
o Esteka ez‐testualak: ikono, grafiko, irudi edo argazkien bidez agertzen
direnak.



Hipertestua: osotasun komunikatiboa duen eta estekez lotzen den nodo edo
dokumentu multzo bat da.
Nodoa: hipertestua osatzen duten komunikazio‐piezak edo dokumentuak dira.
Testuak, irudiak, bideoak, audioak edo infografiak izan daitezke, besteak beste.
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
8. ATALA

Lipdub fenomenoa, postmodernitateko kultura biralaren erakusle

Txema Ramírez de la Piscina Martínez
UPV/EHU, Kazetaritza Saila
txema.ramirezdelapiscina@ehu.es

0. Sarrera
Ikusteko atsegina, zabaltzeko erraza eta egiteko dibertigarria. Horrelakoa da lipduba, 2006az
geroztik Internet bidez nabarmen zabaldu den fenomeno komunikatiboa. Lipduba edo lip duba
sarean —Youtube, Vimeo eta halako plataformen bidez— izugarrizko abiadan garatu den bideo
musikal mota bat da. Sareko beste hainbat fenomenori gertatu zaien bezala, lipdubaren moda ere
pasatuko al da? This is the newest lelo txinpartadun eta liluragarripean bizitzera ohitu den gizarte
batean gaude. Berrienak soilik pizten du gure arreta, astintzen ditu —hor nonbait— gure barrenak.
Lipdubaren moda pasatu bitartean, aztertzea merezi duen fenomenoa da. Zer da lipduba?, nondik
dator?, zertarako balio du?, nola egiten da?, nork egiten dute? Galdera horiek erantzuteko, era
honetan antolatu dugu atal hau: lehendabizi, lipduben jatorriari eta definizioari buruzko tartea
ageri da. Gero, kultura birala zer den aztertuko dugu. Segidan, lipdub egoki baten ezaugarriak eta
osagaiak azalduko ditugu. Ondoren, lau eredu gogoangarriren azterketa zehatza egingo dugu.
Horren ostean, gibel‐solas moduko bat. Amaitzeko, gogoetarako galderak, zereginak, glosarioa,
bibliografia eta webgune interesgarriak.

1. Zer da lipduba?
Lipdub bat (berez ezpainen bikoizketa esan nahi du) pertsona talde batek egiten duen bideo
musikal bat da. Pertsona horiek antzeztu egiten dute kanta edo melodia ezagun bat, beren
ezpainak, mugimenduak eta keinuak abestian entzuten diren doinuekin sinkronizatuz. Normalean,
hartualdi bakarrean (sekuentzia‐planoa) egin ohi da. Horrek esan nahi du jarraitutasunean
filmatutako sekuentzia bat dela, planoen arteko mozketarik gabea, travelling estiloa duena
(steadicam erabiltzen da horretarako) eta atentzioa denbora guztian pertsona batetik bestera
bideratzen duena. Lipdub bat egin ahal izateko, estrak behar dira (profesionalak ez diren aktore
edo parte‐hartzaileak); zenbat eta gehiago, orduan eta indartsuagoa izango da irudia.
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Gauzak ongi ateratzeko, aldez aurretik, kameraren mugimendua oso ongi zehaztu behar da. Bideo
musikalaren grabazioan parte hartzen duten pertsonek playback egiten dute (ezpainen sinkronia
edo lip sync). Antzezten duten kanta erreproduzigailu mugikor baten bitartez entzuten dute. Ez du
axola hartualdian entzuten den audioaren kalitatea, gerora egiten den edizioan txertatuko baita
jatorrizko kanta; soinu‐banda modura, alegia. Azkenaldian lipdubak modan jarri izana sareari zor
zaio, zalantzarik gabe; izan ere, Interneti esker izugarri azkar garatu den fenomeno mediatiko bat
da. Hainbat kolektibo, elkarte, unibertsitate eta enpresak beren asmo edo kezken berri emateko
erabili dute prozedura hori. Halako bideo musikaletan, talde‐lana funtsezkoa da; eta are
garrantzitsuagoa, parte‐hartzaileen artean sortzen den giro konplize eta dibertigarria. Beraz, talde‐
lana, sormena eta giro parte‐hartzailea; horiexek gakoak.
Lipdubetan, oso ohikoak dira gaurkotasunezko pertsonaiei egindako erreferentziak, konplizitate‐
keinuak edo kritikak. Spice Girls taldearen Wannabe (1996) bideoklipa hartzen da lipduben
aitzindaritzat (berez ez zen lipdub bat, gaur egungo zentzu berean). Izan ere, lipdub terminoa
2006ko abenduaren 14an sortu zen. Vimeo bideoen sare sozialaren sortzaile Jakob Lodwick‐ek
plazaratu zuen. Berak sortu zuen Lip Dubbing: Endless Dream izeneko bideoa. Bideoaren
deskribapena honela egin zuen berak:
Osteratxo bat ematen ari nintzen, aurikularretan kanta bat nuela. Kantatzen ari nintzela,
neure burua grabatu nuen. Etxera iristean, fitxategia ireki nuen, iMovie‐rekin. Kantaren
MP3a atxiki nion, eta nire bideoarekin sinkronizatu nuen. Ba al dago izenen bat horretarako?
Izenik ez bada, neuk hauxe proposatzen dut: lip dubbing.

ITURRIA: Vimeo. Lehendabiziko lipduba. Lip Dubbing: Endless dream. Egilea: Jakob Lodwick, Vimeo bideoen sare
sozialaren sortzailea (2006)

Interneteko hainbat fenomenorekin gertatu ohi den bezala, lipduben sukarraldia berehala hedatu
zen. Ekimen pertsonala izatetik, jarduera kolektiboa izatera pasatu zen. Enpresa‐mundua berehala
jabetu zen metodo berritzaileak ekar zitzakeen onurez. Irudi korporatiboa lantzeko formula gisa,
adibidez, oso aproposa zen: merkea, naturala eta freskoa. Jacob, De la Croix eta Hallet‐en arabera
(2010: 13), lehen lipdub korporatiboa Connected ventures AEBko web‐agentziak sortu zuen,
2007an (Flagpole Sitta by Harvey Danger). Urtebete geroago, unibertsitate‐mundura ere zabaldu
zen moda. Aitzindaria Alemaniako Hochschule Furtwangen University izan zen. Haiek plazaratu
zuten unibertsitateko lehen lipduba.
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ITURRIA:Youtube. Alemaniako Baden‐Württemberg estatuko Hochschule Furtwagen unibertsitateak egin zuen lehen
unibertsitate‐lipduba, 2008an.

Eta haiek ere www.universitylipdub.com plataforma sortu zuten gero, halako muntaiak egiteko
oso lagungarri gerta daitekeen webgunea.
Lipdubak oso lagungarriak dira irabazi asmorik gabeko helburuak dituzten kolektiboen asmoak
zabaltzeko, gizarte‐ekimenak plazaratzeko eta era guztietako errebindikazioak hedatzeko.
2010ean, World Records Academy Mundu Errekorren Akademiak ziurtatu zuen Bartzelonako Vic
herrian egindako Lipdub per Indepèndencia izan zela mota horretako bideorik jendetsuena, parte‐
hartzaileen kopuruari dagokionez. 5.771 pertsonak parte hartu zuten.

ITURRIA: Youtube. Kataluniaren eta Països Catalans herrialde osoaren independentziaren alde egindako lipduba,
2010eko urriaren 24an grabatua, Vic herrian. Aukeratutako abestia Obrint Pas taldearen La Flama da.

2. Kultura birala
Guilles Lipovetsky frantziar filosofo postmodernoak aurreratu zuen legez (Lipovetsky, Hernández,
& López, 2002; Lipovetsky, Vinyoli, & Pendanx, 1995), kontsumo masifikatuaren garaiak agerian
utzi du sozializazio eta indibidualizazio modu guztiz berri bat, XVII. eta XVIII. mendeetatik zetorren
ereduarekin hausten duen formula bat. Gizarte malgu batean bizi gara, non beharren
estimulazioa, sexua, giza faktorea, naturaltasuna, begikotasuna eta umorearen idealizazioa nagusi
diren. Hedonismoa maila guztietara zabaldu da. Askapen pertsonala, erlaxazioa, adierazpen‐
askatasuna, zintzotasuna… jainko berri bilakatu dira. Gizarteak orain eta hemen bizi nahi du.
Logika indibidualista jaun eta jabe da. Gizabanakoak bere garapen pertsonala gauzatzeko duen
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eskubidea sakratu egin du. Balio nartzisistek dena bete dute. Indibidualismo pertsonal batetik
guztizko indibidualismo batera igaro gara.
Testuinguru postmoderno horretan, gizartea informazioarekin eta adierazpenarekin
obsesionatzeko bidean da. Denok izan gaitezke igorle eta entzule, komunikazioaren subjektu eta
objektu. Komunikazioa bera, ekintza gisa, jainkotu egin da, sarritan edukiei erreparatu gabe.
Adierazi adierazteagatik. Hutsaren logika da; izan ere, Lipovetskyren hitzetan, “hutsaren aroan bizi
gara” (Lipovetsky et al., 2002). Mezuen fluxua etengabea da. Komunikazioaren abiadura lasterrak
oztopatu egiten du kontzientzia sozial iraunkorra. Ezer ez da iraunkorra, dena da iraungikorra.
Teknologia berriekiko lilurak, modarekiko sedukzioak, berriarekiko erakarmenak gizarteko sektore
eta klase guztiak txunditzen ditu. Hedonismoa kultura modernoaren ardatz bilakatu da.
Abagune honetan, ikus‐entzunezko mezu labur eta dibertigarriek arrakasta segurua dute “zerbait
desberdina” bilatzen ari diren herritarren artean; are gehiago, gaur egun dauden baliabideak
kontuan hartuta. Internet —Youtuberen, Vimeoren edo sare sozialen bidez— bozgorailu perfektua
da lipduben eta halako fenomenoen garapenerako. Lipdubek marketin biralaren (Del Pino, 2008)
edo kultura biralaren teknikak erabiltzen dituzte: sare sozialak baliatzen dituzte produktu,
zerbitzu, ideia edo mezu bat zabaltzeko. Haien oihartzuna birusen antzera zabaltzen da. Internetek
ikaragarri anplifikatzen du haien hedapena. Bideoa ona baldin bada, epe laburrean ikaragarrizko
audientzia lor lezake. Maiz, bideoen bisita kopuru handiak ikusleen ahoz ahoko gomendioengatik
gertatzen dira. Baina benetan zerbait berria al da? Edo Mediterraneoa deskubritzen ari al gara
berriro?
Lipuben edota flashmoben bideoek, konputagailu bidezko gainerako komunikazio‐adierazpenek
bezala (CMC ingelesez, Computer Mediated Communication), ongi asko islatzen dute herritar
anonimoek esfera publikoaz jabetzeko duten irrika eta beharra. Masa‐hedabideetan ohiko elite
politiko, kultural, ekonomiko eta sozialek duten neurriz gaindiko protagonismoaren aurrean, mota
horretako bideoetan esku hartzen duten parte‐hartzaileak espazio publikoaz birjabetzeko eskatzen
ari dira. Esaten ari dira: aizue, gu ere hemen gaude!
Ezin daiteke esan, ordea, fenomeno hori berria denik. Izan ere, badu lotura 60ko hamarkadan
AEBn eta Europan (Frantzian, batik bat) garatzen hasi zen performance‐art joera artistikoarekin.
Nolanahi ere, esan liteke neurri handi batean arte‐korronte horren aitzindariak Erdi Aroko
trobadore eta poetak izan zirela (orduan izen hori erabili ez bazuten ere). Gerora, 60ko eta 70eko
hamarkadetan, Andy Warhol, Yves Klein, Joan Jonas eta halako artistek etiketatu edo izendatu
zuten artea ulertzeko aspaldiko joera hura. XX. mendeko hamarkada horietan, ezkerreko hainbat
mugimendu politikok eta artistikok art‐performancearen teknika erabili zuten, ekintza urbano
legez, beren kezkak, emozioak eta aldarrikapenak azaltzeko. Orduko abangoardiazko arte‐
korronteen adierazpide ziren. Performance horietan, bat‐batekotasunak, parte‐hartze kolektiboak
eta sormenak garrantzi handia zuten.
Gaurko flashmob edo smart‐mobak (Rheingold, 2003) antzeko zerbait aldarrikatzen ari dira.
Mobilizazio horietan, jendea toki jakin eta zehatz batean elkartzen da, aldez aurretik elkar ezagutu
gabe eta helburu garbi batekin. Bat‐batean (hortik dator flasha) antolatzen diren mobilizazio
(mob) horiek mamitzeko ez dira ohiko masa‐hedabideak erabiltzen, baizik eta teknologia berriak
(telefonia mugikorra edo sare sozialak). Smart‐mob izena ere erabiltzen da, “jende inteligentearen
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bilkurak” direla azpimarratzeko. Mobilizazio horien bitartez, era guztietako mezuak eta protestak
antolatu izan dira. Batzuetan, eragin handia izan dute. Horren lekuko dira, adibidez, 2004ko
martxoaren 13an Espainiako estatu osoan Aznarren gobernuaren aurka PPren egoitzen aurrean
antolatu ziren kontzentrazioak. Protesta haietan, Espainiako Gobernuak Al Qaedak martxoaren
11n egindako atentatuen inguruan egindako manipulazio informatiboa salatu zuten herritarrek.
Aditu guztien arabera, smart edo flash‐mob haiek eragin handia izan zuten biharamunean,
martxoaren 14an, Espainiako estatuko hauteskundeetan PP alderdiak izan zuen porrotean.
Marketin biralean erabiltzen diren mekanismoek eragin handia dute lipdub eta flash‐moben
hedapenean. Publizitatearen munduan aspaldidanik erabili diren teknikak dira. Mattelart‐ek
aipatzen duen bezala, “estrategia horiek historia zaharrak dira” (Mattelart, 2000). Marketin birala
horren adierazle garbia da. Azken batean, euskarri berri batean teknika zahar bat gauzatzea da
(Del Pino, 2008). Efektu biralak ematen die berritasuna eta handitasuna. Alfonso Mendiz‐ek
gehiago ere esan du (Méndiz Noguero, 2007: 57): “berritasuna ez dator euskarrien formatuen
izaeratik, baizik eta formatu horiei ematen zaien erabileratik”. Modu batera izan edo esan, garbi
dagoena da adierazpide horien egileek oso helburu jakina dutela: “mezuaren mamia eraldatzeko,
formak ere irauli behar” (Del Pinoren hitzetan: “revolucionar en las formas para evolucionar en los
fondos”).
Marketin biralak kultura birala sortu du. Oso komunikazio‐teknika baliagarria da, eta hainbat
testuingurutan erabilgarria; ez soilik enpresa‐munduan, baizik eta baita gizarte‐mugimenduen
artean ere. Interneti esker, kostuak oso merkeak dira eta subjektu igorlearentzat; gainera,
pertsonatik pertsonarako (one to one) komunikazioa ahalbidetzen du. Horri guztiari gehitu behar
zaio sneezer efektua. Godinek termino hori erabiltzen du —sneezer— doministiku egiten duen
norbaitek sorrarazten duen efektua ilustratzeko (Godin, 2001, 25‐31): “Pertsona horiek ideia
berriak berehala bereganatzen dituzte; ez hori bakarrik, aktiboki jarduten dute gero beren
hedapenean, eta, era horretan, komunikazio‐prozesuan parte hartzen dute, berariaz, aktiboki eta
espontaneoki”. Sneezera elementu gakoa da, beraz; edozein kultura biraletan ezinbestekoa den
katebegia. Godinen ustez, pertsona horiek ideia‐birus horren bihotza dira; izan ere, ideia berri
horrekiko erakusten duten konplizitatea eta identifikazioa giltzarria da gero ideiak berak sor
lezakeen sedukzio‐prozesua artikulatzeko.
Badaude era askotako sneezerak (Del Pino, 2008: 68): adimentsuak, saltzea helburu dutenak,
bildumak egitea helburu dutenak, obsesiboak eta afizionatuak. Denak dira beharrezkoak ideia‐
birusaren hedapenean. Godinek bi sneezer mota bereizten ditu: promiskuoak eta boteredunak.
Lehenengoak beti daude prest ideia‐birus berriak hedatzeko. Berez ez dute iritzirik sortzen; haien
aburua ez da beti kontuan hartuko, baina sare sozialetan oso zabalduta daude. Batzuetan, diru‐
truk egiten dute lan. Izan ere, Amazon multinazionalak sneezer promiskuoak kontratatu izan ditu
beren ideiak sarean zabaltzeko. Sneezer boteretsuak, berriz, iritzi‐sortzaile dira, eta ez dute diru‐
truk lan egiten. Sinesgarritasun handia dute beren ingurumarian, eta objektibotasunaren irudia
bereganatzea lortu dute. Horregatik, beren aburuak eragin handiagoa du gizartean.
Modu bateko edo besteko sneezerak izan, garbi dago, guztien jarduna zenbat eta aktiboagoa izan,
orduan eta handiagoa izango dela ideia‐birus horren oihartzuna ere. Lipdubaren hedapena
dinamika horren erakusle garbia da, kultura biral horren adierazle zuzena.
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3. Ezaugarriak eta osagaiak
Federico Fellini maisuari esleitu zaion gogoeta bat da honako hau: “Bideo on bat ardo on bat
bezalakoa da. Une batez irauten du, ahoan loria‐zaporea uzten dizu, eta sortu eta birsortu egiten
da dastatzaile bakoitzarekin”. Aipuak aldaera bat baino gehiago du. Batzuek, bideo ipini duen
tokian, filma ipini dute. Edozein modutan, gogoeta interesgarria da, inolako zalantzarik gabe.
Horren karietara, aipa ditzagun orain lipdub arrakastatsu bat lortzeko ezinbesteko diren zazpi
ezaugarri eta ezaugarri horiek antzemateko giltzarri diren beste horrenbeste osagai (Bosch Dols,
2011; Johnson 2011; Del Pino, 2007). Batzuk eta besteak ez daude harreman estu eta zuzenean
erlazionatuta, nahiz eta beheko taulak hori irudika lezakeen. Komeni da, ordea, lipduba aipatutako
ezaugarrietan oinarritutako osagaiak kontuan hartuz diseinatzea.

Ezaugarriak
Doakotasuna

Click friendly

Hartzailea
saritu

Bat‐
batekotasuna

Benetakotasuna

Parte‐hartzea

Dibertsioa

Gutxieneko
baliabide
teknikoak

Neurriko
iraupena

Hedapen sare
zabala

Osagaiak
Mezu zehatza,
indartsua eta
irudimenezkoa

Talde ekintzaile
gogotsua

Kanta ezagun
egokia

Zuzendaritza
aproposa

Lipdub arrakastatsua
http://www.youtube.com/watch?v=muTMLuGWrp8&feature=related

ITURRIA: egilea

Hasieratik esan behar da: lipdub on bat egiteak sekulako lana dakar. Hainbat pertsona jarri behar
dira martxan, gutxieneko ezagutza teknikoak behar dira eta, batez ere, ideiak oso garbi izan behar
dira. Azter ditzagun lehendabizi ezaugarriak: doakotasuna, click friendly, hartzailea saritzea, bat‐
batekotasuna, benetakotasuna, parte‐hartzea eta dibertsioa.
Doakotasuna. Lipduben bitartez zabaltzen den mezuak doakoa izan behar du. Bestela,
hartzaileak errefusatu egingo du. Interneten garaian, kontrakoa egitea pentsaezina da. Gaur egun,
kultura hori erabat zabalduta dago, eta horren kontra egitea alferrikakoa da. Posta elektronikoko
kontuak, Interneterako sarrera, software librea eta beste hainbat zerbitzu doakoak dira, eta
pentsaezina litzateke lipdub bat zabaltzeagatik zerbait ordaindu behar izatea.
Click friendly. Sistema konplexuek ez dute balio; porrotera kondenatuta daude. Gaur egun,
sarean, denak izan behar du azkarra eta erraza. Denbora kritikoa da. Orrialde bat, audio‐fitxategi
bat, bideo bat, post bat eta, zer esanik ez, lipdub bat kargatzea asko kostatzen bada, talde hori
alferrikako lana hartzen ari da. Hedapen azkarra bermatzeko, mezua erraz eskuratu behar da. Ezin
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Hartzailea saritu. Krisia, mezu ezkorrak eta albiste txarrak nagusi diren garaietan,
hartzaileak biziki eskertzen ditu atsegina sorrarazten dioten sentipenak, ongi sentiarazten duten
uneak, irria marrazten dioten momentuak, masa‐hedabideetan nekez entzun/irakurri/ikusiko
dituen gogoetak… Interneteko erabiltzaileak hizpiderako baliagarriak eta erraz transmititzeko gai
diren mezuak behar ditu. Erabiltzaileak, hartzailea izateaz gainera, igorle izatea ere asko
estimatzen du, komunikazio‐prozesuan parte aktiboa izatea ere beharrezkoa du. Gaur egungo
panorama mediatikoan, publizitatearen paradigma jaun eta jabe da. Badirudi mezu guztiak
bultzaka (pushing) sartzen direla gure etxeetan, gure ordenagailu, tablet edo sakelako
telefonoetan. Hartzailea saritzean, berriz, mezu horretatik tira egiteko (pull) gonbita egiten ari zaio
lipduba kontsumitzen duen erabiltzaileari (Del Pino, 2007: 74).
Bat‐batekotasuna. Irudi hori eman behar du lipdub batek. Bat‐batean norbaitek halako
ateraldia izan balu bezala. Edo norbaiti bideo‐kamera hartu eta supituki irudiak grabatzeko gogoa
sartu izan balitzaio bezala. Edo norbaitek lagun‐koadrila hartu eta kanta ezagun baten playbacka
egiteko konbentzitu balitu bezala. Ez da egia. Izan ere, lehen aipatu bezala, lipdub on baten atzean
sekulako lana dago, baina freskotasun‐irudi hori eman behar da. Gogoan izan Jakob Lodwicken
lehen lipduba Flagpole sitta kantaren playbacka izan zela.
Benetakotasuna. Bideoan parte hartzen ari diren pertsonek, antzezten ari diren egoerek,
egiten ari diren jarduerek eta zabaltzen ari diren mezuek egiaren antza osoa izan behar dute;
benetakoak direla irudikatu behar dute. Horregatik, ezinbestekoa da parte‐hartzaileek oso garbi
izatea zein den helburu nagusia eta zertarako egiten ari diren “erokeria” hori. Labur esanda,
proiektuan sinetsi behar dute. Bestela, alferrik galduko dituzte denbora, energia eta baliabide asko
eta asko. Eta, gaur egun, inor ez dago denbora galtzeko prest.
Parte‐hartzea. Gaur egun, lipdubetako batez besteko parte‐hartzaile kopurua 200
pertsonen inguruan kokatzen da. Jende asko da hori. Halako egitasmo batek konplize ugari behar
ditu. Ez da kopurua bakarrik garrantzitsua. Jendearen aldartea eta jarrera ere oso garrantzitsuak
dira. Proiektua gauzatzen ari den bitartean, guztiz funtsezkoa da parte‐hartzaileen arteko
harmonia eta sentsazio onak izatea.
Dibertsioa. Lipdubean parte hartzen ari direnak ongi pasatzen ari dira; gozatzen ari dira.
Eta hori islatu behar da, modu naturalean, gain‐antzezpena egin gabe. Parte‐hartzaileak ongi
pasatzen ari badira, errazagoa da bideoaren hartzaileek ere beren gozamenarekin bat egitea.
Zirkulua osatu egiten da.
Aipatutako ezaugarri horiek ez dira aski lipdub erakargarri eta arrakastatsu bat sortzeko. Ezaugarri
horietan oinarritutako osagai hauek ere kontuan hartzea da ezinbesteko baldintza. Hauexek,
alegia: mezu zehatza, indartsua eta irudimenezkoa, talde ekintzaile gogotsua, kanta ezagun
egokia, zuzendaritza aproposa, gutxieneko baliabide teknikoak, neurriko iraupena, eta hedapen
sare zabala.
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Mezu zehatza, indartsua eta irudimenezkoa. Lipdub bat egiten hasi aurretik, funtsezkoa da
jakitea zertarako egin nahi dugun, zein den zabaldu nahi dugun mezua, zein helburuak, zein xede‐
taldea eta noraino iritsi nahi dugun. Mezuak argia izan behar du; ez konplexua. Ez du aparteko
interpretaziorik eskatu behar. Arestian aipatu bezala, bizi garen gizarteak eskatzen du “gauzak
orain eta hemen”. Mezuak indartsua ere izan behar du; garbia. Lausoa, zeharkakoa edo
interpretatzeko zaila bada, nekez lortuko du arrakasta. Irudimena, sormena, umorea, intriga,
ironia eta konplizitatea ere ongi etorriak dira. Horretaz gainera, mezua hunkigarria bada, bihotza
ukitzen badu, askoz hobeto; askoz errazago lortuko du bere helburua. Publizitatean erabiltzen
diren legeak dira, azken batean. Talde batek ideia on‐on bat izan dezake, baina, formatuan
asmatzen ez badu, guztiz alferrikako lana izango da. Mezuarekin asmatzeko, ezinbestekoa da talde
sortzailearen idiosinkrasia eta ezaugarriak ongi ezagutzea. Mota askotako lipdubak daude:
unibertsitate‐girokoak, korporatiboak, politikoak, dibertsioa soilik bilatzen dutenak… Bakoitzak du
bere egiteko propioa, berariazko estrategia bat, baina den‐denek behar dute mezu zehatz eta
garbi bat helburu.
Talde ekintzaile gogotsua. Halako bideoak ez dira inprobisatzen. Ordenagailuan ikustean
inprobisazio‐irudia ematen badute ere, errealitatea oso bestelakoa da. Horregatik, guztiz
ezinbestekoa da hasierako ekintzaile‐taldea gogotsua izatea, lan egiteko prest egotea, ideiak
partekatzeko gai den kolektiboa izatea, talde‐lanean eta proiektuan sinesten duen gutxieneko
pertsona kopuru bat izatea. Lipdub on bat egiteak asteetako edo hilabeteetako lana esan nahi du:
hainbat bilera, kontaktu, neke eta nahigabe. Borondatezko lana izaten da normalean; ez dago
dirurik. Musu‐truk egin behar izaten da lan, ideia baten alde, proiektu baten alde. Hasierako
ekintzaile‐talde hori, hasierako gune hori gogotsua eta dinamikoa bada, sneezer aktibo bihurtuko
dira, eta gai izango dira gunearen erditik at dauden gero eta gehiago talde kutsatzeko. Ez dugu
ahaztu behar parte‐hartze handia oso beharrezkoa dela mota horretako ekimenetan. Horregatik,
hasierako talde ekintzaileak gai izan behar du bere indarra uhin hedakorren bitartez publiko
zabaletara eramateko.
Kanta ezagun egokia. Kantaren hautaketa oso garrantzitsua da. Kanta bideoaren
garraiatzailea, gidaria eta ardatza izango da. Lipdubari zigilu propioa emango dio; pieza
erabakigarria da, beraz. Xede‐taldearen profilak markatuko du hautaketa; seduzitu nahi den
publikoa nolakoa, kanta halakoa. Hautatutako kanta zenbat eta ezagunagoa izan, orduan eta
errazagoa izango da jendearen inplikazioa lortzea. Lippubetako kantak oso herrikoiak izaten dira
normalean, ikuslea parte‐hartzera gonbidatzeko modukoak, mugimendu askokoak. Pop eta rock
estilokoak dira erabilienak, baina ez bakarrak. Kantak gutxieneko ezaugarri batzuk bete behar ditu:
ezaguna izatea, erritmo handikoa, melodia egokikoa eta leloa erraz asko gogoratzekoa. Osagai
horiekin, errazagoa izango da helburua lortzea.
Zuzendaritza aproposa. Era askotako lipdubak daude. Badira horretan aritzen diren
enpresa profesionalak ere. Normalean, lan boluntarioa izaten da nagusi. Baliabideak ez dira
soberan izaten. Hala eta guztiz ere, lipduba egin nahi duen kolektibo batek garbi izan behar du
zuzendaritza aproposa aukeratu behar dela, ikus‐entzunezko komunikazioaren oinarriak ezagutzen
dituen norbait hartu behar dela gidari; halako kontuetan gutxieneko esperientzia izan duen
pertsona bat edo talde bat, alegia. Artea, irudia, zinemagintza, argazkigintza… arloei buruz jakin
edo, gutxienez, ezagutzaren bat duen norbait behar da. Zuzendaritza‐taldeak zeregin ugari gidatu
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eta koordinatu beharko ditu; aurreprodukzio, produkzio eta postprodukzio atalei dagozkien
guztiak, hain zuzen. Zeregin bakoitzak arduradun bat edo batzuk izango ditu. Denak ezin ditu
zuzendariak egin, jakina. Kronograma (timeline) egingarri bat egitea oso lagungarria da.
Gutxieneko baliabide teknikoak. Lipduba era egokian egin ahal izateko, ezinbestekoak dira
gutxieneko baliabide eta ezagutza tekniko batzuk; adibidez, steadicam bat, musika‐gailu
eramangarri bat eta bideoa editatzeko programa. Azken biak oso merkeak dira, edo doan lor
daitezke. Lehenengoa, berriz, garestiagoa da. Merkaturatutako lehen kamera‐egonkortzailearen
izen komertziala da, izatez, steadicam. Oso egokia da horrelako bideoak filmatzeko. Kamera berezi
horri esker, mugimenduan egindako irudiak filma daitezke, egonkortasuna galdu gabe.

ITURRIA: Google images. Steadicam kamera‐egonkortzailea
Euskarriak badu euskarri‐sistema bat, eta, hari esker, operadorea eremu irregularretatik mugi
daiteke, irudian nabaritu ere egin gabe. Tresnak duen sistema elektronikoak ahalbidetzen du
egonkortasun hori. Grabazioa egiten den bitartean, bideoa zuzentzen ari den taldeak musika‐gailu
eramangarria garraiatu behar du berekin batera, steadicamaren ondoan, esperientzian parte
hartzen ari direnek musikaren eta ezpainen arteko sinkronia ahalik eta ongien egin dezaten.
Teorian, sekuentzia planoan (hartualdi bakarrean) egindako grabazioa denez (sarritan ez da
ezaugarri hori betetzen), komeni izaten da lipduba gutxienez birritan grabatzea. Izan ere,
interpretazioan egindako edozein errakuntzak sekuentzia bertan behera utz lezake. Grabazioa
amaitu eta gero, bideoa editatu egin behar da. Hainbat programa daude horretarako; haietako
asko software librekoak dira, gainera. Programa horrek soinuak nahasteko aukera eman behar du.
Era horretan, grabazioan hartutako soinua jatorrizko kantarekin ordezten da. Baliabide tekniko
horiekin, posible dugu kalitatezko lipdub bat egitea.
Neurriko iraupena. Fellinik esan bezala, bideoak istant bat iraun behar du; ahoan loria‐
zaporea uzteko behar duen denbora, alegia. Nola neurtu une hori? Sarean arrakasta handien
duten lipdubek hiru minututik hamar minutura arteko iraupena dute; normalean. Salbuespenak
ere badira, noski, 10 minutu baino gehiago irauten dutenak, baina bideo horietan askoz zailagoa
da arretari eustea. Ihes egitea oso erraza da.
Hedapen sare zabala. Lipdubaren lana ez da edizioarekin edo Youtube edo Vimeo erako
sareetara igotzearekin amaitzen. Sareratu bezain laster, lipdubaren promoziorako komunikazio‐
plana eratu behar da, web 2.0 eta e.marketinaren tresnak erabiliz, helburu jakin batekin:
Interneten ikusgarri egitea. Horrek hainbat lan dakar. Besteak beste: lipduba egin duen
erakundearen webgunean bideoa eskegi eta ongi nabarmentzea, sareko bilatzaileetan ongi
kokatzeko estrategia bat diseinatzea, sare sozialetan ere bideoa nabarmentzeko teknikak
erabiltzea, masa‐hedabideei zein gaian interesa izan dezaketen bestelako komunikabide
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Aipatutako formula horrek ez du arrakasta osoa bermatzen. Agian, arrakastaren definizioa eta
haren neurgailua ere zehaztu behar genituzke lehenengo. Arrakasta jartzen duen tokian, “gizarte‐
eragina” jar liteke lasai asko.

4. Eredu gogoangarriak
Ezaugarriak eta osagaiak ezagututa, azter ditzagun, orain, askotariko arrazoiak direla medio,
Interneten oihartzun zabala lortu duten lau lipdub. Nagusiki hiru irizpide erabili ditugu hautaketa
egiteko: sarean izandako inpaktua (Youtubeko bisitak), bideoko parte‐hartzaile kopurua eta
tokikotasuna (Euskal Herrian 2012ra arte egin den lipdubik arrakastatsuena). Lipdub gisa ageri
diren bideoak aztertu ditugu soilik. Ez ditugu kontuan hartu flashmob edo music video etiketapean
sarean dauden milioika bideoak, haien azterketa atal honen helburuetatik at geratzen delako.
Bisita kopuruari dagokionez, bi datu emango ditugu: bisiten kopuru osoa eta eguneko bisiten
kopurua. Azterketa 2012ko urtarrilaren 3an egin genuen. Irizpide horiek kontuan izanda, lau lipdub
hauek aztertu ditugu:

Lipduba

Jatorria

I Gotta Feeling (UQAM) Quebec
The Grand Rapids

AEB

Lipdub‐Independència‐ Katalunia
World Record (Official)
Lipdub Kukutza
Euskal Herria

Sareratu
zen eguna

Bisitak,
Bisitak,
Parte‐ Iraupena
osotara
eguneko hartzai‐
(12/01/05)
leak
2009/09/10 9.757.435 11.520
172
04:55
2011/05/26 4.467.630

19.944

5.000

09:49

2010/10/27 1.613.387

3.709

5.771

06:36

2011/07/02 199.130

1.065

Ehunka 10:15

Iturria: egilea

4.1. I gotta feeling (UQAM)
Analisia sistematizatzeko, fitxa‐eredu bera erabili dugu lau kasuetan. Bideo batzuetan, informazio
gehiago lortu dugu, ekoizleek estatistikak agerian utzi dituztelako. Horri esker jakin dugu zein den
hartzailearen profila eta munduko zein herrialdetan ikusi den gehien.
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Fitxa‐eredu honetan, lau atal agertzen dira: datu orokorrak, parte‐hartzaileak, kanta eta beste
informazio interesgarri batzuk. Has gaitezen 2012an Youtube sarean bisita gehien jaso zituen I
gotta feeling (UQAM) izenburua daraman lipdubarekin.
I gotta feeling (UQAM)
Datu orokorrak
Helbidea
http://www.youtube.com/watch?v=‐zcOFN_VBVo
Sareratu zen eguna
2009/09/10
Bisita kopurua (2012/01/05)
9.757.435
Bisitak, eguneko
11.520
Iraupena
04:55
Egileek bideoaren berri emateko erabilitak Frantsesa eta ingelesa
hizkuntza(k)
Jasotako iritziak
Atsegin dute: 41.382k (% 97,53). Ez dute atsegin: 1045ek (% 2,46)
Kategoria
Aisia
Etiketa nagusiak
lip dub UQAM, initiations, Black eyed peas, I gotta feeling, Quebec
Iruzkin kopurua
19.495
Helarazitako balio nagusiak
Disfrutatu gauaz, disfrutatu bizitzaz
Parte‐hartzaileak
Parte‐hartzaileen kopurua
172
Parte‐hartzailearen profila
Ikasle gazteak, neskak eta mutilak, 20 urte ingurukoak.
Bideoaren egileak
UQAM Université du Québec à Montréal‐eko Komunikazioko ikasleak
Bideoaren arrazoiak
“Egokitze Astea” (Komunikazioko ikasle berriekin)
Kanta
Erabilitako kanta
I gotta feeling
Taldea/egilea
The Black Eyed Peas
Musika mota
Pop‐a
Kantan erabilitako hizkuntza
Ingelesa, salbu amaierako leloa, frantsesez baita
Beste informazio interesgarri batzuk
Azpitituluak (cc)
Ez
Ekoizpenaren kalitatea
Amateurra
Irudiaren definizioa
480 p
Kredituak amaieran
Bai
Making of bideoa
Bai
Bisita kopurua
353.706
Iraupena
07:47
Lipdubaren estatistikak ikusgai
Ez
ITURRIA: Youtube eta egilea

Bideoa 2009ko irailaren 10ean egin zen. Quebeceko UQAM Unibertsitateak Montrealen duen
Komunikazio Fakultateko 172 gaztek egin zuten, ikasle berrien “Egokitze Astea” baliatuz.
Grabazioaren egunean, Luc‐Olivier Cloutier eta Marie‐Ève Hébert errealizadoreek bi ordu eta
laurden behar izan zuten beren lana egiteko. Prestaketa‐lanek zenbat iraun zuten ez dakigu.
2012ko hasieran Youtuben ia hamar milioi bisita zituen lipdub horren gakoak hauek izan daitezke:
erritmo biziko kanta aski ezagun bat hautatzea, parte‐hartzaileen inplikazioa eta, batik bat,
bideo osoan nagusitzen zen giro gazte, informal eta festazalea. Erabili zituzten baliabideak ez
ziren apartekoak izan, parte‐hartzaileen ezpainen sinkronizazioa ere ez da bereziki ona, baina
nabarmena da, baiki, beren festarako gogoa. Unibertsitateko beste lipdubetan gertatzen ez den
bezala, ez dago irakasleen presentziarik. Baldin badago ere ez da nabarmentzen. Protagonista
guztiak gazteak dira, neskak batez ere. Bideoa egitean izugarri ondo pasatu zutela nabaria da, eta
sentsazio hori nagusitzen da bideo osoan.
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ITURRIA: Youtube. Quebec‐eko ikasleek egindako bideoaren une bat

Aukeratu zuten kantak asko erraztu zituen gauzak. The Black Eyed Peas talde estatubatuarrak
nagusiki hiphop‐rap‐a, R&B‐a, pop‐a eta musika elektronikoa jotzen ditu. Los Angelesen sortu zen,
1995ean. Sei aldiz irabazi ditu Grammy sariak. I gotta feeling kantaren bideo musikal ofizialak 107
miloi bisita zituen Youtuben bi urtean (2012ko urtarrilean). Quebeceko ikasleek beren bideoa
sareratu zutenean, I gotta feeling kantaren bideo ofiziala ez zegoen oraindik Youtuben, 2009ko
abenduaren 22an eskegi baitzuten. Alde horretatik, UQAMeko ikasleak aitzindariak izan zirela esan
daiteke. Bideo ofiziala ez da lipdub bat, bideo musikal bat baizik. Oso baliabide onekin egina dago,
eta magnetismo eta ikonografia sentsual nabarmena nagusitzen da piezak irauten duen 4 minutu
eta 52 segundoetan. Hori izan daiteke arrakastaren gakoetako bat, zalantzarik gabe.
Lipdubera bueltatuz, UQAMeko ikasleen lipdubak 19.495 iruzkin zituen 2012ko urtarrilaren 5ean.
Frantsesez eta ingelesez daude eginak. Gehienak aldekoak ziren, baina ez guztiak. Hizkuntzak
iruzkinaren profila ere ematen zuen askotan; izan ere, jatorrizko kanta ingelesez badago ere,
lipdubaren amaieran, parte‐hartzaileek kantaren leloa (that tonight’s gonna be a good night)
errepikatzen dute, baina frantsesez (que cette soir sera une bonne soirée). Detaile hori ez zen izan,
hor nonbait, Kanadako populazio anglosaxoniarren gustuko, eta horrek zenbait iruzkin xenofobo
eta sexistari bide eman zien. Horren lekuko dira hauek: French Canadian? Even worse; Ugh, French
Canadians. There are some hot women at this University. Too bad they're french. Aipatutako
iruzkin horiek agerian uzten dute Quebecen nortasuna jasanezina egiten zaiela Kanadako hainbat
anglosaxoniarri. Beste hainbat iruzkinetan, bideoko protagonistek egiten duten alkohol‐
kontsumoaren ustezko apologia kritikatu zuten.
Lipdubak izugarrizko oihartzuna izan zuen, bai sare sozial guztietan, baita Kanadako hedabide
guztietan ere (anglofono nahiz frankofonoetan). Horren lekuko dira urtebete geroago bideoaren
inguruan egindako erreportajeak. The Black Eyed Peas taldeko izarrek ere goraipatu zuten
UQAMeko ikasleek egindako lana.
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ITURRIA: Youtube. CNN kateak ere lipdubak izandako arrakastaren berri eman zuen

4.2. The Grand Rapids
Lipdub horrek mugarri bat ezarri zuen. 2012ko hasieran eguneko bisita gehien izan zituen lipduba
da (ia 20.000). Baliabide eta parte‐hartze kopuruari dagokionez, apartekoa izan zen. 2011ko
maiatzaren 22an filmatu zuten, eta, lau egun geroago, Youtuben eskegi zuten. Haiek “New World
Record” kategoria eman bazioten ere —beren esanetan, 5.000 pertsonak parte hartu zuten—,
egiazki, bideo horrek ez du marka hori. Izan ere, World Records Academyk Kataluniako Lipdub
Independència bideoari eman zion orduan marka hori, 5.771 pertsonak parte hartu baitzuten.
Edonola ere, oso ikusgarria eta kalitate handiko produktua da alde guztietatik. Honatx datu
aipagarrienak:

The Grand Rapids
Datu orokorrak
Helbidea
http://www.youtube.com/watch?v=ZPjjZCO67WI
Sareratu zen eguna
2011/05/26
Bisita kopurua (2012/01/05)
4.467.430
Bisitak, eguneko
19.944
Iraupena
09:49
Egileek bideoaren berri emateko erabilit Ingelesa
hizkuntza(k)
Jasotako iritziak
Atsegin dute: 36.861ek (% 98,07). Ez dute atsegin: 722k (% 1,92)
Kategoria
Aisia
Etiketa nagusiak
Lipdub, Grand Rapids, Michigan, Rob Bliss
Iruzkin kopurua
10.718
Helarazitako balio nagusiak
Grand Rapids hiriaren harrotasuna, alaitasuna, kolektibotasuna, energia
Parte‐hartzaileak
Parte‐hartzaileen kopurua
5.000 inguru.
Parte‐hartzailearen profila
Era eta klase guztietako pertsonak.
Bideoaren egileak
Grand Rapids hiriko milaka hiritar, Rob Bliss‐en zuzendaritzapean.
Bideoaren arrazoiak
Newsweek‐ek bere webgunean argitaratutako Grand Rapids dying city
erreportajea
Kanta
Erabilitako kanta
American Pie
Taldea/egilea
Don McLean
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Musika mota
Kantan erabilitako hizkuntza
Azpitituluak (cc)
Ekoizpenaren kalitatea
Irudiaren definizioa
Kredituak amaieran
Making of bideoa
Bisita kopurua
Iraupena
Lipdubaren estatistikak ikusgai

Folk‐rock‐a
Ingelesa
Beste informazio interesgarri batzuk
Ez
Profesionala
720p HD
Bai. Profesionalak
Bai
119.065
03:48
Ez

Iturria: Youtube eta egilea
Grand Rapids AEBko Michigan estatuko hiri bat da. 200.000 biztanle inguru ditu. Kent konderriko
zentro administratiboa da. Newsweek astekariak Grand Rapids dying city (Grand Rapids, hilzorian
dagoen hiria) erreportajea argitaratu zuen bere webgunean. Erreportaje horretan, hiriaren
gainbehera ilustratzen zuten zenbait datu argitaratu zituzten, gehienbat erroldatik ateratakoak.
Idazlanak kritika ugari sorrarazi zituen, eta hiriko hainbat gizarte‐eragile mobilizatu egin ziren
horren kontra. Haserre horren ondorioa izan zen lipduba. Erreportajeak sorrarazi zuen zalapartaz
jabetuta, Newsweek‐ek berak ere azalpenak eman behar izan zituen. Esan zuen berez ez zela
astekariko kazetariek egindako lana, baizik eta mainstreet.com webguneko profesionalek
egindakoa. Hala ere, Newsweek‐ek bere egin zuen lan hura, aipatutako enpresa horrekin zuten
akordioa zela medio. Nolanahi ere, onartzen zuen argitaratutako lanak ez zuela benetan islatzen
hiriko giroa; are gehiago, aldizkariak publikoki aitortu zuen herritarrek egindako lipduba bera ere
oso ona zela.
Lipdub hura egiteko, hiri osoa mobilizatu zen, alkatearengandik hasita hiriko suhiltzaileenganaino.
Hiri erdia gelditu egin zen. Hainbat desfile, erakustaldi eta kirolen, nahiz kultura‐kolektiboren
konplizitatea agertzen da bideoan zehar. Ekimenaren helburua zen Grand Rapids hiria energiaren
eta pozaren sinonimo direla azaltzea. Lau faktore giltzarri dira lan horretan: parte‐hartzaileen
inplikazioa, bideoaren zuzendaritza artistikoa eta ekoizpena, kantaren hautaketa eta babesleen
laguntza.

ITURRIA: Youtube. Michingango Grand Rapidseko herritarrak American Pie kanta interpretatzen
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Parte‐hartzaileen motibazioa. Erabakigarria izan zen ekimenaren iturburu gisa. Grand Rapidseko
populazioa minduta zegoen erreportajearekin. Horrexek ernegatu eta piztu zituen. Gainera,
erantzun egokia ematen asmatu zutela esan daiteke; izan ere, erreakzioa “kontrara” antolatu
ordez, guztiz proaktiboa izan zen, energia positiboaz zamatua. Energia negatiboaz gaindi dagoen
gizarte honetan, hartzaileek bereziki eskertzen dituzte bestelako konnotazioez datozen mezuak.
Lipdub hari esker, orain badakigu Michigango estatuan, Detroit eta Michigango lakuaz gainera,
badela Grand Rapids izeneko hiri sortzaile eta aktibo bat. Zalantzarik gabe, lipdub hark hiri hori
mapan kokatzen lagundu zuen.
Zuzendaritza artistikoa eta ekoizpena. Bideoaren zuzendaria, ekoizlea eta editorea Rob Bliss,
Scott Erickson eta SEF video izan ziren, hurrenez hurren. Haien esperientzia eta zuzendaritza
funtsezkoak izan ziren bideoak izan duen arrakasta esplikatzeko. Oso produktu profesionala eta
kalitate handikoa da. Horrexek eman dio ekimenari bultzada eta oihartzuna, bai sare sozialetan,
bai Interneteko beste gune batzuetan ere. Bideoaren amaieran ageri diren kredituak ikusi besterik
ez dago, egindako produktuaren kalitateaz jabetzeko.
Kantaren hautaketa. Songs of the Century elkartearen arabera, American pie kanta XX. mendeko
kanta ezagunenetan bosgarrena da. Izugarrizko onarpena izan zuen bere garaian, eta badu,
oraindik ere. Don McLean kantautoreak idatzi zuen, 1971n. Musikaren heriotzaz mintzo da.
Kantariak rock and roll‐aren historia egiteko baliatu zuen, eta horregatik izan zen hain estimatua.
Lipdubeko protagonistek ere hiriaren ustezko heriotza (Newsweek‐en erreportajea) baliatu zuten
beren aldeko jarrera lortzeko. Aditu guztiak bat datoz esatean kanta horrek ekarpen handia egin
diola AEBko ondare musikal eta kulturalari.
Babesleen laguntza. Newsweek‐eko erreportajeak sortutako zalapartaren erakusle da bideoak
duen babesleen zerrenda. Ekimenak 40.000 dolarreko aurrekontua izan zuen (31.492 euro). Funts
horiek hainbat babesleri esker lortu ziren. Bideoaren kredituetan agertzen dira denak. Hainbat
mailatakoak daude: platinozkoak, urrezkoak, zilarrezkoak eta brontzezkoak. Tamaina horretako
ekoizpenak ahalbidetu zuen hainbat baliabide material erabiltzea. Horren adibidea dira
helikopterotik hartutako amaierako irudiak, adibidez.
Faktore horiek guztiek azaltzen dute lipdub hark lortutako arrakasta. Beste datu bat: jasotako iritzi
guztien artean, bideoa “atsegin ez dutenak” % 1,92 dira soilik. Atal honetan aztertutako lipdub
guztien artean kopururik baxuena da.
Amaitzeko, AEBko hedabide nagusiek —NBC eta ABC telebista‐kateek, besteak beste, baita
hainbat egunkarik eta irratik ere— luze eta zabal eman zuten lipdubaren berri. Kasu guztietan, Rob
Bliss zuzendariaren lana azpimarratu zen.

4. 3. Lipdub ‐ Independència ‐ world record (official)
Herrialde katalanen independentziaren alde egindako lipduba 2010eko urriaren 24an grabatu
zuten, Vic hirian. Bideo hark lipdub jendetsuenaren marka dauka, World Records Academyren
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arabera behintzat (5.771 pertsonak parte hartu zuten). Hala ere, esan behar da Guinness liburuak
ez duela marka hori ofizialki onartu. Marka ofizialen kontua alde batera utzita, garbi dagoena da
oso ekimen jendetsu eta koloretsua gertatu zela eta oihartzun oso handia izan duela sarean.
Ekimen haren sustatzaileak era askotakoak izan ziren. Guztira, 30 kolektibotik gora (talde
independentistak, enpresak, kirol‐erakundeak, kultura‐taldeak eta instituzioak, hala nola Vic‐eko
Udala). Bideoak helburu nagusi bat zuen: mundu guztiari zabaltzea herrialde katalanek nazio bat
osatzen dutela, idiosinkrasia, kultura eta hizkuntza propioa duen herri bat. Grabazioa konplexua
izan zen, Vic‐eko alde zaharreko kaleak estuak baitira, eta jende askok parte hartu behar zuten.
Alderdi teknikoan ere, hainbat boluntariok lagundu zuten ekimena grabatzen. Antolatzaileak ez
ziren lehenengo ekinaldiarekin konformatu, eta bigarren grabazio bat ere egin zuten. Errealizazioa
eta edizioa Daniel Feixas‐en eta Santi Hausmann‐en ardura izan zen. Gidoia eta zuzendaritza
eszenografikoa, berriz, Giorgina Rieradevall i Tarres‐ek hartu zuen bere gain.
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Hona hemen lipdub haren datu aipagarrienak:

Lipdub‐Independència ‐ World Record (official)
Datu orokorrak
Helbidea
http://www.youtube.com/watch?v=muTMLuGWrp8&feature=feedlik
Sareratu zen eguna
2010/10/27
Bisita kopurua (2012/01/05)
1.613.387
Bisitak, eguneko
3.709
Iraupena
06:36
Egileek bideoaren berri emateko erabilit Katalana, gaztelania, ingelesa, frantsesa, alemanera, italiera, euskara,
hizkuntza(k)
galiziera eta asturiera (bablea)
Jasotako iritziak
Atsegin dute: 9.324k (% 87,10). Ez dute atsegin: 1.379k (% 12,90)
Kategoria
Albisteak eta politika
Etiketa nagusiak
Independència, lipdub per la independència, world record, catalunya vic
Iruzkin kopurua
65.129
Helarazitako balio nagusiak
Independentziaren beharra, nortasun katalana, kolektibotasuna, indarra,
grina, festa, tradizioa
Parte‐hartzaileak
Parte‐hartzaileen kopurua
5.771
Parte‐hartzailearen profila
Adin guztietako pertsonak
Bideoaren egileak
Hainbat talde independentista (definitu gabe)
Bideoaren arrazoiak
Herrialde katalanek nazio independente izateko duten eskubidea.
Kanta
Erabilitako kanta
La flama
Taldea
Obrint pas
Musika mota
Rock‐a
Kantan erabilitako hizkuntza
Katalana
Beste informazio interesgarri batzuk
Azpitituluak (cc)
Euskaraz, frantsesez, galizieraz, gaztelaniaz, ingelesez, italieraz, katalanaz,
koreeraz
Ekoizpenaren kalitatea
Profesionala
Irudiaren definizioa
1080p HD
Kredituak amaieran
Bai.
Making of bideoa
Bai
Bisita kopurua
4.343
Iraupena
14:29
Lipdubaren estatistikak ikusgai
Bai
Ikustaldien progresioa

Audientziaren profila

Gizonezkoak (45‐54), gizonezkoak (35‐45) eta gizonezkoak (55‐64)

Iturria: Youtube eta egilea
Lipdub hark izan duen arrakastaren gakoak honako hauek izan daitezke: parte‐hartzaile guztien
gogobetetasuna, nortasun nazionala sustatzeko bideratutako koreografia festazalea, kantak
ezarritako erritmo bizkorra, bideoaren hedapenerako egindako ahalegin eleaniztuna eta
produktuaren kalitatea.
Gogobetetasuna. Grabazioan parte hartu zuten 5.771 pertsonek gogo biziz egin zuten beren lana,
lehen momentutik bete‐betean sartu baitziren beren paperean, eta hori bideo guztian igartzen da.
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Nortasuna. Kataluniako kulturan oso nabarmenak diren hainbat elementu ageri dira bideoan:
gegants, gegantons, castellers, sardanistes, capgrossos, bastoners… sinbologia independentistaz
lagunduta. Festa‐giroak lagundu egiten du emozio eta sentimenduen agerpen naturala. Hainbat
iruzkinetan azpimarratu den bezala, “ileak lazteko moduko bideoa da”. Amaieran, Vic‐eko plaza
nagusian, parte‐hartzaile guztiek Kataluniako ereserki nazionala kantatzen dute (Els Segadors),
independentziaren aldarria egiten duten aldi berean.

ITURRIA: Youtube. Nortasunaren adierazpenak etengabeak dira
Kanta. Ekimenaren helburuaren eta kantaren arteko uztarketa perfektua da. Obrint Pasen La
flamak erritmo bizia ezartzen dio grabazioari. Horrexek berak laguntzen du bideoaren jarraipena.
Horrexek eta lipdubak duen neurriko iraupena (06:36). Obrint Pas katalanez kantatzen duen
musika talde bat da, Valentziakoa. Nahiz eta rock, ska, hardcore eta reggae estiloetako musika
egin, musika‐tresna tradizionalak ere erabiltzen dituzte; dultzaina, adibidez. Taldeak berak lagundu
zuen ekimenaren ekoizpenean.

ITURRIA: Youtube. Erritmoa eta bizitasuna nagusi dira bideo guztian zehar
Hedapen eleaniztuna. Bideoaren sustatzaileek hedapen eleaniztuna egin zuten. Bideoaren berri
emateko, bederatzi hizkuntza erabili zituzten: katalana, gaztelania, ingelesa, frantsesa, alemanera,
italiera, euskara, galiziera eta asturiera (bablea). Azpitituluak, berriz, zortzitan agertzen dira:
euskaraz, frantsesez, galizieraz, gaztelaniaz, ingelesez, italieraz, katalanaz eta koreeraz. Bai, baita
koreeraz ere.
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ITURRIA: Youtube. Azpitituluak zortzi hizkuntzatan, koreera tartean dela
Kalitate profesionala. Bideo guztian nabarmendu daiteke oso errealizazio txukuna, zaindua. Parte‐
hartzaileek ere ezpainen sinkronizazio nahiko ona egiten dute bideo guztian. Irudiaren kalitatea
1080p HDkoa da.
Bideoaren egileek ikusgai jarri zituzten estatistikak. Horri esker, hainbat datu publiko bihurtu ziren,
orduan behintzat. Alde horretatik, ikus daiteke, adibidez, ikustaldien progresioa nahiko
homogeneoa izan zela, sareratu zenetik goranzko joera etengabean. Bitxia da oso hartzaileen
profila: gehienbat gizonezkoak dira, eta ez oso gazteak (35‐64 urte bitartekoak). Bideoaren zama
politikoak, itxuraz, gehiago seduzitzen ditu gizonezkoak, emakumezkoak baino.
Beste datu garrantzitsu bat da iruzkin kopurua (65.139). Iruzkin horietan, aldekotasuna eta
kontrakotasuna oso nabarmen agertzen dira. Esanguratsua da bideoa atsegin ez dutenen kopuru
altua (% 12,90). Bistan da bideoak duen profil nazionalistak hainbat espainiar sutsu sutan jarri
zituela.
Bideoak aldarri politiko eta kultural garbia egiten du. Ez dator inolaz ere bat sarean nagusi diren
beste lipdubekin, non soslai hedonista postmodernoa nagusi den.

4.4.Lipdub Kukutza
Lipdub horretan, Bilboko Errekalde auzoko Kukutza III.a gaztetxean egiten ziren jardueren berri
ematen da. Auzoko gazte‐taldeek 1998an okupatu zuten lokala, Euskal Herriko beste hainbat auzo
eta herritan bezala. Abandonatuta zegoen lantoki bat zen, lau pisukoa eta 6.000 metro koadrokoa.
Ordutik aurrera, gazte‐taldeek kudeatu zuten lokala, autogestioaren bitartez, harik eta 2011ko
irailaren 21ean eraikina eraitsi zuten arte, epaileen aginduz, eta indar poliziala erabiliz.
Lokala kultura alternatiboaren erreferente bilakatu zen urte haietan. Ohiko kontzertu‐aretoaz
gainera, era guztietako tailerrak eta ikastaroak antolatzen zituzten. Ekimen horien bitartez,
hainbat jarduera bultzatzen zituzten: malabarismoa, txotxongiloak, euskal dantzak, sevillanak,
gorputz‐adierazpena, haur, gazte zein helduentzako jarduerak, rokodromoa, liburutegia,
mekanikari buruzko ikastaroak, sendabelarrak lantzeko saioak, elektrizitateari buruzko ikastaroak,
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produktuak trukatzeko denda bat, jantoki begetarianoa (non amaieran erabiltzaile bakoitzak bere
platerak garbitu behar zituen), antzokia, eta abar. Kukutza III.a gaztetxetik milaka pertsona pasatu
ziren urte haietan (haurrak, gazteak zein helduak). Nazioarteko jaialdiak ere antolatu zituzten;
zirkuari buruzkoa bat, eta malabarismoari buruzkoa bestea. Horrezaz aparte, hainbat poesia‐
errezitaldi, antzerki‐emanaldi eta kultura‐ekitaldi antolatu zituzten. Gaztetxeko kudeatzaileen
konpromisoetako bat bereziki gogoangarria zen: eraikinean bertan antolatutako ekitaldietatik
lortutako etekin ekonomikoa gaztetxea bera hobetzeko eta mantentzeko lanetarako erabili behar
zen.
Lipdubaren ekimena gaztetxetik bertatik sortu zen. Eraikinaren jabe zen enpresak jarritako
erreklamazioei jarraituz, kaleratzearen eta eraispenaren mehatxua gero eta nabarmenagoa zenez,
gazteek lipdub bat egitea pentsatu zuten; alde batetik, gaztetxean egiten ziren jarduera guztiak
sarean zabaltzeko, eta, bestetik, 2011ko uztailaren 16rako deitua zuten nazioarteko protestaldia
sustatzeko. Horren ondorioa izan zen 2011ko uztailaren 2an eskegi zuten lipduba, ordura arteko
ikusiena Euskal Herrian (ia 200.000 bisita, 2012ko hasieran).
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Lipdub Kukutza
Datu orokorrak
Helbidea
http://www.youtube.com/watch?v=e2VieT5ksyo
Sareratu zen eguna
2011/07/02
Bisita kopurua (2012/01/05)
199.130
Bisitak, eguneko
1.065
Iraupena
10:15
Egileek bideoaren berri emateko erabilit Euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, italiera eta katalana.
hizkuntza(k)
Jasotako iritzia
Atsegin dute: 1.308k (% 96.31); ez dute atsegin: 50ek (% 3,68)
Kategoria
Albisteak eta politika
Etiketa nagusiak
Kukutza, gaztetxea, desalojo arriskua, Errekalde, Bilbo, Euskal Herria
Iruzkin kopurua
615
Helarazitako balio nagusiak
Kolektibotasuna, festa‐giroa, jarduera anitzeko espazioa, autogestioa,
gaztetasunaren indarra eta alaitasuna
Parte‐hartzaileak
Parte‐hartzaile kopurua
Ehunka
Parte‐hartzailearen profila
Gazte‐jendea (neskak, nagusiki). Adin txikikoek eta jende helduak ere parte
hartu zuen
Bideoaren egileak
Kukutza III.a gaztetxea
Bideoaren arrazoiak
Gaztetxea eraisteko arriskua eta horren kontra 2011ko uztailaren 16ko
nazioarteko manifestazioa bultzatzea
Kanta
Erabilitako kanta
Kukutza III
Taldea
Zea Mays, kide hauen lankidetzarekin: Naroa (Amaiur taldekoa), Fenómenos
de la Naturaleza rap taldea, Berri Txarrak eta Ken Zazpi
Musika mota
Rock‐a eta rap‐a
Kantan erabilitako hizkuntza
Euskara
Beste informazio interesgarri batzuk
Azpitituluak (cc)
Ez
Ekoizpenaren kalitatea
Nahiko ona
Irudiaren definizioa
480 p
Kredituak amaieran
Ez
Making of bideoa
Ez
Lipdubaren estatistikak ikusgai
Bai
Ikustaldien progresioa

Audientziaren profila

Gizonezkoak (35‐44), gizonezkoak (45‐54), gizonezkoak (25‐34)

ITURRIA: Youtube eta egilea
Ikustaldien progresioan ikusten denez, lehendabiziko bi hilabete eta erdian bisita kopurua ona zen,
baina irailaren 21ean izandako gertaerek —eraikinaren huste traumatikoa eta ondorengo
eraispenak, telebistak emanak— sekulako garrantzia izan zuten. Horren ondorioz, hurrengo bi
hilabeteetan, bisita kopurua laukoiztu egin zen. Eraispenaren ondorengo 72 orduetan jazotako
gertaera haiek balio erantsia eman zioten lipdubari, zama emozional handia gehitu baitzioten.
Izan ere, eraispenaren ondoren, bideoaren mezua garbia zen: “agintariek hau dena suntsitu dute”.
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ITURRIA: Youtube. Bideoan zehar Kukutza III.ean egiten ziren hainbat jardueraren berri ematen da

Bideoak hiru atal oso desberdin ditu: lehenak minutu eta erdi inguru irauten du, musikarik gabe.
Musika bakarra ingurune‐hotsa da. Kukutzara zenbait baliabide erabiliz hurbiltzen ari den jende
andana ikusten da: bizikletaz, skateboardez, gurpil‐aulkiz… Gaztetxera sartu baino lehen, zenbait
hankaluzek, zirkuko pertsonaiak eta orekarik harrera egiten diote kamerari. 01:33tik aurrera,
kamera eraikin barrura sartzen da, eta horrekin batera musika hasten da. Auzokoa eta gazteen
artean moda‐modakoa den Zea Mays taldearen Kukutza III izeneko kanta da lipdubaren ardatz eta
gidari. Entzuten diren ahotsak ez dira taldeko kantari Aiora Renteriarenak soilik. Harekin batera,
Naroak (Amaiur taldekoa), Fenómenos de la Naturaleza rap taldeak, eta Berri Txarrak‐eko eta Ken
Zazpiko kideen ahotsak ere entzuten dira. Lipdubak 7 minutu eta 21 segundo betetzen dituenean,
kamera eraikineko atikora iristen da. Handik, beheko plaza ageri da. Han, ehun bat gazte alaiki
mugitzen ari dira batukadaren perkusioaren erritmopean. Aldi berean, bideoaren ikusleari
ohartarazten zaio eraikina eraisteko arriskua dagoela eta horregatik beharrezkoa dela uztailaren
16ko manifestaziora joatea. Era horretan, 10:15eko iraupena osatzen da.
Bideoaren arrakasta azaltzeko, giltzarri dira gako hauek: irailaren 21eko gertaerak, kantaren eta taldearen hautua, eta
parte‐hartzaileen gogobetetasuna.
Eraispenaren osteko gertaerak. Oihartzun mediatiko handia izan zuten. Milaka pertsona mobilizatu ziren Errekalde
eta Bilbo guztian. Ertzaintzak hainbat atxilotu eta zauritu eragin zituen. Gertaerek maila lokalaren muga gainditu eta
albistegi guztietako ardatz nagusi bilakatu ziren egun horietan. Orduantxe egin zuen gora lipdubaren bisita kopuruak.
Zea Maysen kanta. Eraitsi aurretik, kanta aproposa zen lipduberako, eta areago eraikina hustu eta hondatu eta gero.
Kantaren beraren leloak —taupada bakoitzaz koloreztatuz zuri beltza; taupada bakoitzaz irribarre bat”—eta
nagusitzen den filosofiak —deiak bultzatuz erabakiak, ideiak batuz eraikia, ideiak nahastuz zabaldua— nabarmen
laguntzen dute mezua zabaltzen.
Gogobetetasuna. Parte‐hartzaileen aldetik nabarmena da konplizitate‐giroa, lehen momentutik. Sinesten dute egiten
ari direna, eta harmonia hori zabalduz doa bideoak aurrera egiten duen neurrian. Hustearen gertutasunak egoeraren
gorritasuna utzi zuen agerian. Premia hori nabaritu egiten da.
Bideoak baditu zenbait alderdi kritikagarri ere: azpitituluen falta, iraupena eta kredituen falta, adibidez. Vic‐eko
lipduba zortzi hizkuntzatan zegoen azpititulatua. Haren arrakastetako bat horretan oinarritu zen. Kasu honetan ez
dago azpititulurik, ezta making of‐eko bideorik ere. Horrezaz aparte, lipduba luze samarra da, kostatu egiten da
hasieratik bukaeraraino jarraitzea, salto egin gabe. Bideoa lan kolektiboaren ondorioa bada ere, edozein lan
intelektualetan, bidezkoa da amaieran kredituak agertzea; edo horrela izan behar luke behintzat. Amaitzeko,
aipagarria da zenbait parte‐hartzaileren ezpainen sinkronia ez dagoela oso ongi lortuta.
Nolanahi ere, merezimendu handia duen lana da. Kukutza III.a izan zenaren gordailu eta lekukotasun aparta da.
Agintekeriaren aurkako sinbolo ere bihurtu da.
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ITURRIA: Youtube. Bideoaren beste une bat

5. Gibel‐solas
Aztertu ditugun lau lipdubetan, zenbait ezaugarri komun azpimarratu ditugu. Ez ditugu berriro
hemen aipatuko. Hala ere, bada azken hiruretan nabarmendu beharreko elementu bat. Hiruren
sorreran, txinparta ernatzaile bat dago. bidegabetzat hartzen dituzten egoerei aurre egin diete
bideoen egileek: Newsweek‐eko erreportajeari, independentismo katalanari ezartzen zaizkion
konnotazio negatiboei eta Kukutza III.a gaztetxearen etorkizun latzari. Txinparta hori energia‐
eragile bihurtu eta klabe positiboetan islatu dute beren lanetan. Egileek birusa jarri zuten sarean.
Interneteko sneezerek egin zuten gainerako lana. Epidemia zabalduta dago.

Gogoetarako galderak
Aurreko atalean landutako fitxa‐ereduari jarraituz, azter ezazue zuen herrian egin duten lipdub
bat. Ez du munduko onena edo txarrena izan behar. Helburua bideo horren gabeziak eta
indarguneak agerian uztea da. Zergatik izan du horrenbesteko oihartzuna edo hain bisita gutxi?
Zerk egin du kale edo zertan asmatu dute?
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Zeregina
Aurreko ataletan emandako ezaugarri eta osagaiak kontuan izanda, saia zaitezte lipdub bat
egiten. Egin kronograma bat egin, aukeratu taldeak, bilatu konplizeak, eskuratu baliabide
teknikoak. Kontsultatu Valentziako Unibertsitate Politeknikoko ikasleek egindako lana
(deskargatu memoria.pdf artxibategia).

Glosarioa
Click friendly. Irismen errazeko esteka edo lotura izendatzeko erabiltzen den terminoa.
CMC Computer Mediated Communication. Konputagailu bidezko komunikazioa.
Flashmob (smart‐mob). Teknologia berriak erabiliz antolatzen diren bat‐bateko mobilizazioak dira.
Bilkura horietan biltzen diren pertsonek zerbait ez‐ohikoa egiten dute. Izan daiteke zerbait guztiz
ludikoa, eta izan daitezke zama politiko handiko protestak. Bildu aurretik ez dute elkar ezagutzen.
Ez da marketin‐ekintza bat, parte hartzen duten pertsonak ez baitira aktoreak, baizik eta herritar
arruntak. Howard Rheingold‐ek erabili zuen lehendabiziko aldiz termino hori 2003an, Smart Mobs:
The Next Social Revolution liburuan.
Marketin birala. Produktu, zerbitzu, ideia edo mezu bat sare sozialak erabiliz zabaltzeko jarduerari
eta fenomenoari deritzo. Ahotik ahora zurrumurruak edo birus informatikoak hedatzen diren
moduan zabaltzean datza.
Music video. Kanta baten ikus‐entzunezko errepresentazioa aurkezten duen film labur musikala.
Ez da hartualdi bakarrean egiten.
Playback (lipsync). Ezpainen sinkronia bideo musikal batean.
Sekuentzia‐planoa. Lipduba hartualdi bakarrean egiten da. Horrek esan nahi du jarraitutasunean
filmatutako sekuentzia bat dela, planoen arteko mozketarik gabea, travelling estiloa duena.
Sneezer efektua. Doministiku egiten duen norbaitek (sneezer) sorrarazten duen efektua; kasu
honetan, lipdub‐mundura egokituta. Pertsona horiek berehala bereganatzen dituzte ideia berriak,
eta aktiboki jarduten dute beren hedapenean. Komunikazio‐prozesuan parte hartzen dute modu
boluntario, aktibo eta espontaneo batan. Sneezera elementu gakoa da, beraz; edozein kultura
biraletan ezinbestekoa den katebegia.
Steadicam. Lipdubak egiteko erabiltzen den kamera egonkortzailea. Euskarri‐sistemari esker,
operadorea eremu irregularren gainean mugi daiteke, irudian nabaritu ere egin gabe. Kamera
lurretik altura berera egoten da beti. Tresnaren sistema elektronikoak ahalbidetzen du
egonkortasun hori.
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
9. ATALA

Telerrealitate‐formatuak eta hizkuntza‐tratamendu berriak

Asier Larrinaga

EiTBko Euskara Zerbitzuaren arduraduna
asier.larrinaga@eitb.com

0. Sarrera
Urteokaz, telerrealitate deritzon telebista‐generoak eboluzio azkarra izan du, «azkar»
izenondoaren adiera bietan, besteak beste, ikus‐entzunezko pantaila guztietara iritsi baita.
Gaur egun, euskarazko ikus‐entzunezkoetan ere toki garrantzitsua dute errealitate‐
formatuek, dela barne‐produkzio gisa, dela kanpo‐produkzio gisa. Batera zein bestera, ohiko
hizkuntza‐tratamenduen mugetatik harago esploratu behar izan da formatu berriok
pantailaratzeko, generoak berak genero konbentzionalen mugak gainditu dituen bezala.

Euskarazko telebista ez da aitzindari izan, ez programen diseinuan, ez formatuen
probaketan, ez fikzioaren argumentuetan, baina ez da horregatik pentsatu behar euskarazko
telebista telebistagintzaren korronte eta joera nagusietatik bazter egon denik. 1990eko
hamarkadan telerrealitatea —egitate‐telebista ere esan dakiokeena— bere lekua egiten hasi
zen mundu osoko telebista‐programazioetan, eta ETB1era urte gutxiren buruan heldu zen.

XX. mendearen azken urteetan, kanal komertzial handietan zinemak eta futbolak ez zituzten
lortzen beste garai batzuetako audientzia‐datuak, eta ordutegi nagusian "Big Brother" eta
gisa bereko saioak gero eta lehiakide sendoagoak ziren barne‐produkzioko zein kanpo‐
produkzioko telesailentzat.

Euskal Telebistan lehendabizi bigarren kanalean (ETB2n) ikusi genituen jende erreala ardatz
zuten programak, baina telerrealitatearen aldeko apustua euskarazko kanalean (ETB1en)
egin zen, dagoeneko mitikotzat jo dezakegun "Basetxea" saioa ekoizten hasi zenean, 2002.
urtean. Urte batzuk geroago, telerrealitatea kanpo‐produkzio eran ere heldu zen ETB1era,
eta euskaratu egin behar izan zen. Une hori iritsi zenean, ETBko Euskara Zerbitzuak materiala
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aztertu, eta pentsatu zuen ohiko bikoizketa ez zela euskaratzeko aukerarik gogobetegarriena
izango. Horrenbestez, berariazko hizkuntza‐tratamendu bat landu zen.

1. IRUDIA "Basetxea"ren 2003ko edizioa. Iturria EITB
Testu honen helburua tratamendu horren berri ematea da. Lehendabizi egitate‐telebista edo
telerrealitatearen sorreraz arituko gara. Zein diren aurrekariak. Zer ezaugarri dituen. Zer
mota dauden. Noiz egin zen gure telebista‐pantailen jabe. Eta zer ondorio ekarri dituen
telebistagintzara. Horren ondoren, telerrealitateak Euskal Telebistan egin duen ibilbideaz
jardungo dugu. Zelakoak izan ziren hastapenak. Zein izan ziren euskarazko lehen programak.
Zer programa ekarri diren kanpotik. Eta, jakina, euskaraz produzitzen diren saioetarako nahiz
kanpotik ekartzen direnetarako, zer hizkuntza‐tratamendu erabiltzen den.

1. Telerrealitatea
Egungo telebista‐kanal tematikoen zein orotarikoen programazioetan hain toki handia
hartzen duten telerrealitate‐saioak ez dira oraintsuko asmakizuna, ezerezetik sortua. Egitate‐
telebistaren arrastoari jarraika 1950eko hamarkadaraino egin dezakegu atzerantz.
Azpimarratu beharra dago, edozelan ere, telerrealitateari kable bidezko telebistak ireki
zizkiola prime time edo ordutegi nagusiaren ateak, krisiak eragindako estutasun ekonomikoei
erantzuteko alternatiba gisa.
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1.1. Aurrekariak

Telerrealitatearen sustraia Ameriketako Estatu Batuetan 1950eko urteetan egiten zen
telebistaraino luzatzen da, eta hiru erro ditu: tabloide‐kazetaritza, telebista dokumentala eta
entretenigarriak. Produkzio‐ildo edo erro horietako bakoitzak programa gogoangarriak utzi
ditu telebistaren historiarako, (1) taulan egiazta daitekeenez. Telerrealitatea hiruren
marapilatzetik eta bategitetik garatu da.

azpigeneroa

adibidea

solas‐saioa

atzerriko pant.

The Oprah Winfrey Show
The Jerry Springer Show

ETB1

Hamaika korapilo
Bexamela

ETB2

El programa de Ana
Esta es mi gente

atzerriko pant.

America's Funniest Home Videos

ETB2

¡Olé tus vídeos!

gure pantailetan

Vidéo gag

atzerriko pant.

Candid camera

ETB1

Ero eta bero

atzerriko pant.

The Moment of Truth
The Newlywed Game

ETB2

Tal para cual

gure pantailetan

El juego de tu vida
Lo que necesitas es amor

(talk show)

bideozaleen grabazioak
(home video)

kamera ezkutua
(hidden camera)
lehiaketa
(game show)

1. TAULA: Telerrealitatearen aurrekari gogoangarriak
Iturria: EiTB eta beste. Egileak moldatua.

a) Tabloide‐kazetaritza: bizitza pribatua publiko bihurtzen den unean aurkitzen ditu
programetarako gaiak. Gaiaren tratamendua guztiz horia da: populista, sentsazionalista eta
azalekoa. Programa hauetako batzuk oso ezagun egin dira mundu osoan: "America's Most
Wanted", "Unsolved Mysteries"... Euskal Telebistak ez du horrelako saiorik eman, baina
tabloide‐kazetaritzak ez du huts egin gure pantailetan, batzuetan bertsio egokitu gisa ("Les
enquêtes extraordinaires"), beste batzuetan gauza berri gisa ("Quién sabe dónde").
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2.IRUDIA: Miren Aranburu, "Hamaika korapilo"ren aurkezlea.
Iturria: : ETB.

b) Telebista dokumentala: genero dokumentalak historia luzea du telebistan, baina apurka‐
apurka kalitatea galduz joan da, gero eta presio handiagoa jasan baitu popularrago eta
merkeago bihur zedin. Telebista dokumentala telerrealitaterantz lerratuz joan den bidean
munarri oso ezagunak aurki ditzakegu: "An American Family", "24 heures". Azken horrek
oinordeko bat izan zuen Euskal Telebistan, "Egunbete", 1993‐1994 denboraldian emititu
zena (apur bat geroago gaztelaniazko bertsioa ere izan zuen —Cámara 24—).

c) Entretenigarriak: sail oso handia eta heterogeneoa osatzen dute. Kirol‐saioak sail honetan
biltzen dira, baita era guztietako lehiaketak ere. Solas‐saioak ere bai. Baita kamera ezkutua
darabiltenak ere. Orobat, grabazio ez‐profesionalak darabiltzatenak. Sukaldaritza,
lorezaintza, brikolajea eta beste hainbat jarduera ukitzen dituzten aisialdi‐programak ere
entretenigarriak dira.
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3. IRUDIA: Ramón García, "Tal para cual"en aurkezlea.
Iturria: ETB.

Sail honetako izen batzuk mundu osoan egin dira ezagun: "The Oprah Winfrey Show",
"Candid Camera", "That's Incredible", "America's Funniest Home Videos"... Horietako
batzuek edo horien antzekoek euskarazko bertsioak izan dituzte ETB1en: "Hamaika korapilo"
(1998‐1999) eta "Bexamela" (2002) solas‐saioak, alde batetik, edo, beste alde batetik, "Ero
eta bero", 2004tik lagun izan dugun txantxa‐saioa kamera ezkutuz grabatua.

ETB2n ere ikusi dira aipatu bezalako entretenigarriak, batzuk euren sasoian oso ezagun egin
zirenak: "El programa de Ana" (1995‐1996) eta "Esta es mi gente" (1999‐2006) solas‐saioak,
edo "¡Olé tus vídeos!" (1992‐1993), bideozaleen grabazioekin osatua, "Ene ba bideoak!"
izenarekin euskarazko bertsioa ere izan zuena.
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Gaur egungo telerrealitatea tabloide‐kazetaritzak, telebista dokumentalak eta
entretenimenduak urratu duten bidetik etorri da. Kasu batzuetan eboluzioa nahiko arteza
izan da, esate baterako aisialdi‐saioen eta bizimodu‐saioen artekoa. Kasurik gehien‐
gehienetan generoen hibridazioa gertatu da.

4. IRUDIA: Aitor Mazo, "Ene ba bideoak!"en aurkezlea, eta Rosa Maria Sardà, "¡Olé tus vídeos!"en aurkezlea.
Iturria: ETB.

1.2. Telerrealitatearen boom‐a

1980ko hamarkadan, telebistagintzari dagokionez, aldaketa handiak izan ziren mundu osoan.
Alde batetik, hedabideen industriak desregulazio handia ezagutu zuen. Beste alde batetik,
kable eta satelite bidezko kanalak ugaritu egin ziren, eta audientzia sakabanatu egin zen.
Horrek guztiak kezka handia ekarri zuen telebista‐enpresetara, alderdi komertziala —
negozioa— koloka ikusi baitzuten. Bizirik irauteko lehian, enpresek alternatiba merkea eta
jende askori gustatzeko modukoa aurkitu zuten egitate‐telebistan.
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Egitate‐saioei aukera ematen lehenak telebista‐kanal apalak izan ziren, kable eta satelite
bidezkoak. Beste modu batera esanda, orotariko kanalen lehiakideek eraman zuten
telerrealitatea day time‐tik prime time‐era. Programazio‐parriletara heldu zen lehen uhinak
emergentzia‐zerbitzuak eta krimenak zituen ardatz, eta Amerikatik Europara bidaiatu zuen
1980ko urteetan. Bigarren uhina 1990eko hamarkadaren erdialdean zabaldu zen, Erresuma
Batutik Europara, behatze‐saioetan eta bizimodu‐saioetan oinarrituta. Hirugarren uhina
2000ko urteen hasieran hedatu zen Europa Iparraldetik, "Big Brother"‐en orpoz orpo.
2000ko hamarkadaren amaieran telerrealiatatea hainbat bidetatik abiatu zen. Ameriketako
Estatu Batuetan krimena eta harremanak ardatz dituzten saioak ziren nagusi. Erresuma
Batuan eta Australian bizimodu‐saioak dituzte gustuko. Eta Ipar Europan ez da oraindino
itzali elkarbizitza‐lehiaketen arrakasta.

1.3. Telerrealitate deritzon generoa

Egun telerrealitatea ikus‐entzunezko generoetako bat dela esaten da, genero klasikoei
gaineratu zaien berri bat. Ikus‐entzunezko genero klasikoak lau dira: drama (fikzioa),
informazioa, entretenimendua eta publizitatea. Telerrealitatea genero hibrido bat da, beste
generoetako saioen eboluziotik, nahasketatik eta elementuen konbinaziotik sortua.

Zaila da telerrealitatea zer den definitzea, etiketa horrekin era askotako programak
markatzen direlako. Denek egiten dute eskaintza bera: jende erreala gidoirik gabeko egoera
errealetan ikusi eta jarraitu ahal izatea. Eskaintza horren helburua ere denetan da bat:
entretenitzea, denbora ematen laguntzea. Horregatik ipintzen dira ikuskizuna, pertsonen
aurkezpena eta kontakizuna beste elementu guztien aurretik. Publizitatearekin batera,
gainera, generorik komertzialena da, alegia, produktuak eta kontsumo‐gaiak
promozionatzeko balio dezake.

Generoaren eboluzioak errealitate‐promesa areagotzera jo du, esku‐kamerak erabiliz,
protagonisten egitateak zuzenago behatzeko artifizioak ugarituz..., baina paradoxikoki
ikusleen atxikimendu gero eta handiagoa ez zaio horri zor, telerrealitate‐saioek ehuntzen
dituzten argumentu dramatikoei baino. Aldi berean, programan parte hartzeko audizioetan
"jende erreala" baztertu, eta argumentu dramatiko horiek elika ditzaketen pertsonak
aukeratzen dira, edo aldizkarietan argazki eta artikulu erakargarriak eskain ditzaketen
pertsonak, edo solas‐saioetan elkarrizketa mamitsuak egin ditzaketenak.

Telerrealitatearen barruan lau azpigenero nagusi bereizten dira: infotenimendua,
dokudrama, bizimodu‐saioak eta elkarbizitza‐lehiaketak.

Infotenimendua (infotainment) tabloide‐telebistaren produktua da. Programa askok albisteei
begirako solas‐saio baten formatua dute, esate baterako, "The View" beteranoak. Gaiak
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friboloak izaten dira, eta kasuren batean frikitzat ere jo daitezke; "Cuarto milenio" saioan,
behintzat, askotan.

Dokudrama (docusoap) dokumentalaren eta dramaren arteko nahasketa da. Behatze
soilaren aitzakian, protagonisten bizipenekin egiazko foiletoiak osatzen dira. Estatu Batuetan
arrakasta handia izan zuen "The Osbournes" dokudramak. Gure pantailetan "Alaska y
Mario" oihartzun handiko saioa izan da.

Bizimodu‐saioak (lifestyle programs) lehenagoko aisialdi‐saioen bertsio dramatizatuak dira.
"American chopper" aipa daiteke, hainbeste kanaletan ikusi baitugu, edo hori bera, edo
bertsio lokalen bat. Kasu batzuetan bizimodu‐saioek tutoretza‐kutsua hartu dute. Hala izan
zen Bainet euskal produkzio‐etxeak egiten duen "Bricomanía" saioaren 2009ko
denboraldian, Laila Mohameden eskutik ikusleen brikolaje‐arazoak programaren ardatz
bihurtu zirenean. Beste kasu batzuetan tutoretza da saioaren funtsa, esate baterako,
"Supernanny" arrakastatsuan.

5. IRUDIA: "Basetxea"ren 2005eko edizioa.
Iturria: ETB.
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Ikusle askorentzat telerrealitatearen erreferentziarik garbiena elkarbizitza‐lehiaketak dira.
"Big Brother" eta "Survivor" fenomeno mundialak dira; eta munduko telebista‐kanal
guztietan ikusi ditugu, edo bertsio lokalak, edo kopia gutxi gorabehera artetsuak. Euskaraz,
ETB1en, "Basetxea" da adibiderik biribilena.

Lau azpigenero horietaz gainera beste asko sortu dira, eta are gehiago sortuko dira
etorkizunean. (2) taulan bildu ditugu aipagarrienetako batzuk, alde batera utzita
protagonistatzat "zelebritiak" dituzten bertsioak, bertsio satirikoak, eta beste.

azpigeneroa

adibidea

dokudrama
(docusoap)

atzerriko pant.

The real housewives of Orange county
The Osbournes

ETB1

Gaztiek asko dakie
Europa euskaraz

gure pantailetan

Vidas anónimas
Alaska y Mario

irudi‐berrikuntzako saioa atzerriko pant.
(makeover program)

bizimodu‐saioa
(lifestyle program)

elkarbizitza‐lehiaketa
(gamedoc)

talentu‐lehiaketa
(talent constest)

Extreme makeover
Queer eye for the straight guy

gure pantailetan

Belle toute nue

atzerriko pant.

Supernanny
Wife swap
Home heist
American chopper

ETB1

Zeure esku
Bizizaleak

gure pantailetan

Confessions intimes
D&Co

atzerriko pant.

Big brother
Survivor

ETB1

Basetxea
Baserria 1907

ETB2

El conquistador del fin del mundo

gure pantailetan

L'Île de la tentation
Les Aventuriers de Koh‐Lanta

atzerriko pant.

Postars
Factor X
American idol
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parekatze‐saioa
(dating program)

herri‐epaiketak
(popular court)

ETB1

Oh happy day

gure pantailetan

Operación triunfo
Nouvelle Star

atzerriko pant.

The bachelor
Next
Date my momn

gure pantailetan

Mujeres, hombres y viceversa
Mes beaux‐parents et moi

atzerriko pant.

Judge Judy

gure pantailetan

Veredicto
De buena ley

2. TAULA:Telerrealitatearen azpigeneroak

ITURRIA: EiTB eta beste. Egileak moldatua
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6.IRUDIA: Izaro Iraeta, "Esta es mi gente"ren aurkezlea.
Iturria: ETB.

1.4. Arrakasta‐gakoak

Telerrealitatea arrazoi askogatik egin da jaun eta jabe telebista‐parriletan. Batetik,
programazio osoa elika dezake, alegia, kanalaren beste saio batzuk ere horni ditzake edukiz.
Bestetik, ikusle gazteak erakartzeko gaitasuna du, eta horien atzetik, iragarleak. Eta azkenik,
merkeagoa da, edo, hobeto esanda, errentagarriagoa.

Hitz bakarrean laburbildu beharko balitz, telerrealitatearen arrakasta faktore ekonomikoan
datzala esango genuke. Gazteak ikusle zailak dira, baina egun gastu‐ahalmen handia dute.
Horregatik dira iragarleen helburu. Elkarbizitza‐lehiaketak eta beste telerrealitate‐saio
batzuk oso ondo egokitu dira gazteen telebista‐kontsumoko ohituretara —arreta gutxi, beste
plataforma batzuetako jarduerekin partekatua—. Telerrealitate‐saio askorentzat, gainera,
gazteen mundua da edukien harrobia.
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7. IRUDIA: "Bizizaleak".
Iturria: ETB.

Gazteak erakarriz gero, telerrealitateak publizitatea erakartzen du. Publizitatea txertatzeko,
bestalde, bide berriak ditu: interaktibitatea, produktu‐kokapena, merchandising‐a... Bide
berri horien gakoa, hein handi batean, programa bera banatzeko eta merkaturatzeko aukera
berrietan dago; formatua barne. Izan ere, formatuak saltzea telebisten negozioaren eta
promozioaren parte bihurtu da.

Horretaz guztiaz gainera, telerrealitatea produzitzea fikzioa produzitzea baino merkeagoa
da, eta egungo baliabide teknologikoek (esku‐kamerak, kamera eta mikrofono ikusezinak...)
kostuak gehiago murrizten laguntzen dute.

1.5. Telerrealitateak taxutu duen telebista‐panorama berria

Telerrealitatearen boom‐aren ondotik telebistaren garai bateko zerbitzu‐bokazioa lausotu
egin da, eta negozio‐dimentsioa indartu. Errentagarri izateko ahaleginean, telebista‐
enpresek euren produktuak ez ezik, produktuen formulak —alegia, formatuak— ere jarri
dituzte salgai nazioarteko merkatuan, baina, lehenago ez bezala, telerrealitatearen
merkaturatzeak fenomeno bat sorrarazi du: telebista globala. Formatu berriak testuinguru
jakin batean asmatzen eta probatzen dira. Funtzionatuz gero, nazioarteko merkatura
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eramaten dira, eta eskubideak eskuratzen dituenak formatua "lokalizatu" egiten du, hots,
tokian tokiko kultur testuingurura eta ekoizpen‐ingurunera egokitzen du.

8. IRUDIA "El conquistador del fin del mundo"ren 2012ko edizioa.
Iturria: ETB.

Telerrealitateak ekarri duen beste fenomeno bat multiplataformako kontsumoa da. Egun,
telebistaz eta zinemaz gainera, badira beste plataforma batzuk ikus‐entzunezkoak
kontsumitzeko —Internet, telefono mugikorra...—, eta telerrealitateak jakin du horietara
guztietara jauzi egiten. Ikusleei aukera berriak eskaintzen zaizkie plataforma berrietan, esate
baterako, 24 orduko jarraipena, irudi esklusiboak, alertak... eta —oso garrantzitsua—
interaktibitatea.

2. Telerrealitatea Euskal Telebistan

Euskal Telebistak orotariko programazioa eskaintzen du bere lehen kanalean —euskaraz—
eta bigarrenean —gaztelaniaz—. Programazio horren osaera unean uneko modek eta joerek
baldintzatzen dute. Telerrealitatearen boom‐a izan zenean Euskal Telebista ez zen kanpoan
geratu, (3) taulan ikus daitekeenez.
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azpigeneroa

adibidea (emisio‐urtea)

bideozaleen grabazioak

ETB1 Ene ba bideoak! (1992 ‐ 1993)
ETB2 ¡Olé tus vídeos! (2 edizio) (1992 ‐ 1993 / 1996)

bizimodu‐saioa

ETB1 Bizizaleak (2003 / 2004)
Supernany USA (Supernany USA) (2006 ‐ 2011)
Supernanny UK (Supernanny UK) (2006 ‐ 2011)
Zeure esku (2007)
Gazte aingeruak (Teen Angels) (2007 ‐ 2008)
Ikasle zailak (The Unteachables) (2008)

dokudrama

ETB1 Europa euskaraz (2003 ‐ 2004)
Edo zu edo ni edo nor (2007)
Bost txakur (2007 ‐ 2008)
Gaztiek asko dakie (2009)
ETB3 Lokaleroak (2011 ‐ 2012)

dokudrama (filma)

ETB1 Pedra, pexe, rio. Itamatatiua (emit. barik; 2010ean prod.)
Amerikanuak (2012)
ETB1/2 Mugaritz, amaitu gabeko sukaldea (2010)
Mugaritz BSO (2012)

elkarbizitza‐lehiaketa

ETB1 Basetxea (7 ed.) (2002 ‐ 2008)
Barnetegia (2004)
Erletxea (2006 ‐ 2007)
Baserria 1907 (2007 ‐ 2008)
ETB2 El topo (2003)
El conq. del fin del mundo (9 ed.) (2004 ‐ 2012)
El conq. del Aconcagua (3 edizio) (2010 ‐ 2012)

kamera ezkutua

ETB1 Ero eta bero (2004 ‐ 2012)

lehiaketa

ETB2 Tal para cual (1990)

solas‐saioa

ETB1 Hamaika korapilo (1998 ‐ 1999)
Bexamela (2002)
ETB2 El programa de Ana (1995 ‐ 1996)
Esta es mi gente (1999 ‐ 2006)

talentu‐lehiaketa

ETB1 Oh happy day (2 edizio) (2009 / 2010)
Kantuan (2012)

telebistarako dokumentala ETB1 Egunbete (1993 ‐ 1994)
ETB2 Cámara 24 (1994)
3. TAULA: Euskal Telebistak emititu dituen egitate‐saioak
Iturria: EiTB. Egileak moldatua.
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2.1. Telerrealitatea euskaraz

Euskarazko lehen telerrealitatea —solas‐programak eta bestelako entretenigarri hutsak alde
batera utzita— 2002koa da, "Basetxea". Barne‐produkzioko saio bat zen, "Big Brother"‐en
estilokoa, eta Euskal Telebistarentzat ekoizpen‐erronka handia ekarri zuen, batik bat kostu
aldetik. ETBk bazuen esperientzia dramatikoak ekoizten; areago, 1994tik "Goenkale"
eguneroko foiletoia egiten zuen. Hartara, merkeagoa izanda, posible izan behar zuen
telerrealitatea ekoizteak. Egiatan ETBk posible egin zuen, arrakasta handiz egin ere, eta
horren erakusle dira "Basetxea"‐k izan zituen edizio guztiak, eta gaztelaniazko moldaketak —
"El conquistador"— izan dituen audientzia‐datuak (ikus (4) taula).

emisioa

data

share‐a

rating‐a

El conquistador del fin del mundo

2012.01.08

24,9

10,5

El conquistador del fin del mundo

2012.01.15

22,2

9,5

El conquistador del fin del mundo

2012.01.22

23,7

9,7

El conquistador del fin del mundo

2012.01.30

24,8

10,7

El conquistador del fin del mundo

2012.02.05

24,9

10,1

El conquistador del fin del mundo

2012.02.12

23,4

9,6

El conquistador del fin del mundo

2012.02.19

18,8

7,8

El conquistador del fin del mundo

2012.02.26

23,8

9,1

El conquistador del fin del mundo

2012.03.04

24,2

9,6

El conquistador del fin del mundo

2012.03.11

25,8

10,5

El conquistador del fin del mundo

2012.03.18

23,1

9,1

El conquistador del fin del mundo

2012.03.25

28,1

11,4

El conquistador del fin del mundo

2012.04.01

24,5

10,0

El conquistador del fin del mundo

2012.04.15

23,1

9,2

El conquistador del fin del mundo

2012.04.22

24,3

9,2

El conquistador del fin del mundo

2012.04.29

24,2

9,3

El conquistador del fin del mundo

2012.05.06

24,6

10,1
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El conquistador del fin del mundo

2012.05.13

25,5

10,1

El conquistador del fin del mundo

2012.05.20

25,5

11,7

El conquistador del fin del mundo

2012.06.03

31,1

12,2

ETB2, urte hasieratik pilatu bat. best.

2012.06.03

9,8

1,7

4. TAULA "El conquistador"‐en audientzia‐datuak
Iturria: EiTB. Egileak moldatua.

Euskal Telebistak barne‐produkzioko telerrealitatea ez ezik kanpo‐produkziokoa ere eskaini
du euskaraz; lehen saioa, 2006an, "Supernanny", Erresuma Batuko bertsioan. Bai barne‐
produkzioko telerrealitateak, bai kanpo‐produkzioko telerrealitateak arazoak eta zailtasunak
ekarri ditu saioak euskaraz pantailaratzeko helburuari dagokionez.

9. IRUDIA: "Oh happy day".
Iturria: ETB.
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2.2. Euskarara bikoiztutako telerrealitatearen hizkuntza‐tratamendua

Euskal Telebistak "Supernanny"‐ren eskubideak erosi eta euskaraz emititzea erabaki
zuenean Euskara Saila ohartu zen produktuak berariazko hizkuntza‐tratamendua behar
zuela, bikoizketa arruntak ez baitzuen lortuko euskal ikusleei sentiaraztea jatorrizko
produktuak Britainia Handiko ikusleei sentiarazten zien emozio bertsua.

Berariazko hizkuntza‐tratamendu horretarako, ETBko Euskara Sailak bikoizketa eta
azpidazketa bateratzea pentsatu zuen. Bikoizketa deskribapenetan, kontakizunetan eta
azalpen‐egoeretan erabiliko zen, eta azpidazketa, egoera emozionalagoetan. "Supernnany"
euskaratu behar zuen estudioarekin —Mixerrekin— batzar bat egin zen, eta bikoizketa eta
azpidazketa bateratzeko ideia aurkeztu zitzaion. Mixerrek ontzat eman zuen, baina
hizkuntza‐tratamendua gehiago xehatu beharra nabarmendu zuen.

Lehen jarraibideak oso soilak ziren. Oro har, "Supernanny" bikoiztu egin behar zen.
Bikoizketa ahots gainjarrien bidez egingo zen, dokumentalen estiloan, antzezpen
nabarmenik gabe. Gurasoen eta seme‐alaben arteko elkarrizketak, hots, etxe barruko bizitza
normalean sortzen zirenak, azpidatzi egingo ziren. Irudiak hitzak baino adierazkorragoak
zirenean ez zen beharrezkotzat jotzen euskaratzea, ez bikoizketa bidez, ez azpidazketa bidez.

Lehen hiru kapituluak euskaratutakoan, jarraibide zehatzagoak prestatu ahal izan ziren, batik
bat itzul‐egokitzaileen eta bikoizketa‐zuzendarien eginbeharretan pentsatuta.

1. Kamerari begira egindako adierazpenak ahots gainjarriz bikoiztuko ziren. Protagonisten
interakzio formalak ere ahots gainjarriz bikoiztuko ziren.

10.IRUDIA: "Lokaleroak".
Iturria: ETB.
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2. Elkarrizketa espontaneoak, protagonisten aldartea eta emozioak agertzen zituztenak,
azpidatzi egingo ziren. Oro har, super‐haurtzainak zentzatu behar zituen umeek ahopeka,
edo labur‐labur, edo erdi haserre, edo gogo barik esaten zituzten gauzak azpidatzi egingo
ziren, jatorrizkoaren efektua ez indargabetzearren.

3. Biraoak eta gordinkeriak ez ziren bikoiztuko. Azpidatzietan zentzugabeko ikurrak ipiniko
ziren, komikietan bezala: «*#&*!!».

4. Ahalegin berezia egingo zen euskarazko bertsioaren laguntzarik behar ez zuten egoerak
identifikatzeko. Super‐haurtzaina protagonisten etxera heltzean eta alde egitean, esate
baterako, nahikotzat jo zitekeen konplimenduzko bizpahiru esaldi oso laburrak eta
xehetasun gutxikoak azpidaztea. Elkar agurtzeak ez luke hori baino argibide gehiago
beharko.

Era berean, protagonistek min‐oihuak, harridura‐oihuak edo poz‐oihuak eginez gero,
nahikotzat joko zen jatorrizko soinua, bikoizketarik edo azpidazketarik gabe. Gauza bera edo
antzekoa hainbeste bider errepikatuz gero, nahikotzat joko zen behin azpidaztea.
Protagonistetako batek beste bati izenetik deituz gero, bere horretan utziko zen, bikoiztu
edo azpidatzi gabe.

5. Jatorrizko programan ahots bat baino gehiago elkar zitezkeela ohartu ginen. Horietako bat
narrazioa izanez gero, hura joko genuen gailentzat, eta bera bikoiztu. Beste ahotsak ukitu
barik utziko genituen. Narraziorik egon ezean, zein ahots gailentzen zen aztertu, eta horixe
euskaratuko genuen.

"Supernanny"‐k arrakasta izan zuen (ikus (5) taula), eta horrek animatuta beraren atzetik era
bereko beste programa bi etorri ziren: "Gazte aingeruak" eta "Ikasle zailak". Bi programa
berriok euskaratzeko hizkuntza‐tratamendu bera erabaki zen, alegia, jatorrizko soinua ez
ostentzea protagonisten aldartearen eta emozioen berri ematen zuten hizketaldietan.
Lehendik landutako jarraibideak oso erabilgarri izan ziren, eta xehetasun batzuk baino ez
ziren erantsi.
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(5) taula: EAE, 2007 (datuak "Euskaldunak" ikusle‐multzoari dagozkio)
emisioa

share‐a

Supernanny

11,0

14 kapituluren batez bestekoa
ETB 1

7,50

urte osoko bat. best.
Tele 5

30,3

urte osoko telerrealitatearen bat. best.
Antena 3

13,4

urte osoko telerrealitatearen bat. best.
Iturria: EiTB. Egileak moldatua.

Ikasle eta irakasleen arteko elkarrizketak, ikasgela barruko ohiko dinamikari jarraitzen zioten
neurrian, ahots gainjarriz bikoiztuko ziren. Ikasleak imintzioak eta pailazokeriak egiten hasiz
gero, azpidatziak erabiliko ziren. Nerabeen arteko elkarrizketak, bai ikasgela barrukoak, bai
kalekoak, azpidatzi egingo ziren.

Azpidatzi horietan ahalegin berezia egingo zen gazteek zerabilten hizkera gordina euskaraz
egokiro emateko. Esate baterako:

INGL.

You want a fucking fight?

EUSK.

Ostia batzuk nahi?

INGL.

Fuck off!

EUSK.

Izorra!

2.3. Euskaraz ekoitzitako telerrealitatearen hizkuntza‐tratamendua

"Supernanny" ikasbide bat izan zen. ETBko Euskara Sailean konturatu ginen programetan
ohiko hizkuntza‐tratamenduetatik harago esplora zitekeela eta ondo funtzionatzen zuela
produktu berean azpidazketa, bikoizketa eta beste baliabide batzuk txandakatzeak.
Hizkuntza‐tratamendu berri hori kanpo‐produkzioko saioetan baino ez genuen erabili
hasieran, baina handik urte gutxira etorri zen barne‐produkzioan ere aplikatzeko aukera.
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11. IRUDIA: Jo Frost "Supernanny
Iturria: www.channel4.com

"Basetxea"‐ren erako saioek ez dute berariazko hizkuntza‐tratamendurik behar, ez bada
esapide aldetik edo hiztegi aldetik prestakuntza batzuk egitea, baina dokudramen kasua oso
bestelakoa da. Dokudrametan gero eta gutxiago erabiltzen da narratzailea. Protagonist(ar)en
ahotsa —zuzenekoa zein offekoa— ez bada nahikoa kontakizuna antolatzeko eta
bideratzeko, pantailan idazkunak (chyron‐ak) ezartzen dira. Chyron‐ek plangintza behar dute,
behintzat, kongruentzia zaintzeko adinakoa: zein aditz‐denbora erabiliko den erabaki behar
da, pertsonaien aukera lexikoak errespetatu edo aldatu egingo diren... "Lokaleroak" duela
gutxiko saioak eta antzekoek ez dute hizkuntza‐prestakuntza gehiago behar. Oso bestelakoa
da produktu eleaniztunen kasua.

"Pedra, pexe, rio. Itamatatiua", "Mugaritz, amaitu gabeko sukaldea", "Mugaritz BSO" eta
"Amerikanuak" dokudramak jatorriz eleaniztunak dira. Protagonistek hainbat hizkuntzatan
hitz egiten dute; batzuek, euskaraz. Era horretako produkzio bat euskarazko emisiorako
prestatu behar izan dugunean, berriro jo dugu ahots gainjarriak eta azpidatziak
konbinatzera. Eta lehenago gertatu gabeko egoerak ere azaldu dira.
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11..IRUDIA: "Mugaritz BSO".
Iturria: ETB.

"Amerikanuak" dokudraman Ameriketako euskal artzainak ageri dira, bakoitza bere
jaioterritik eraman duen euskaran hitz egiten. Denek erabiltzen dituzte, gainera,
Ameriketako euskararen hitzak: «parizioa» (erditzea), «estorra» (denda)... Ozeanoaz honako
euskaldunek jarraitzeko arazoak izango zituztelakoan, aukera bi pentsatu ziren: den‐dena
azpidaztea, edo hitzik ezezagunenak pantailaren beheko aldean argitzea. Azkenean dena
azpidaztea erabaki zen.

Ikusleen aldetik harrera oso ona izan dute hizkuntza‐tratamendu berritzaileok. Arazoak —
edo zalantzak— produktua emisiorako prestatzean sortzen dira: zer utz daitekeen euskaratu
barik, zer egin behar den abestiekin, zelan bateratu euskaratzeko azpidatziak eta
kontakizuna bideratzeko edo datuak emateko chyronak, eta abar. Batzuetan erantzuna ez da
erraza. Produktuak eurak ere gero eta konplexuagoak dira. "Pedra, pexe, rio. Itamatatiua"
filmean protagonista‐narratzailea hizkuntza bitan —portugesez eta euskaraz— mintzo da.
"Mugaritz BSO" dokudraman hiru hizkuntza baino gehiago erabiltzen dira. Halako errealitate
berriei ezin zaie betiko ereduekin erantzun.

Gogoetarako galderak

1. Zer eragozpen dauka telebistako pantailan irakurri beharrak? Eragozpen horiek zer eragin
edo zer ondorio izan dezakete azpidazketan eta telebista‐programen prestaketan?

2. Zer hizkuntza‐arazo azal daitezke telerrealitate‐saio bat euskaraz egin nahi izanez gero?
Egin ezazu gogoeta "Big brother", "Pop stars" edo "My super sweet 16" aintzat hartuta.
Zelan bidera daitezke arazo horiek?
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Zereginak

1. Lurreko telebista digitalak kanal ugari ekarri du gure pantailetara. Telerrealitate‐saioak
denetan aurki daitezke, baina kanal berrietako batzuetan telerrealitateak betetzen du
programazio gehiena. Presta ezazu hamar‐hamabiko zerrenda bat egun airean diren edo
orain hurrengo izan diren saioekin, eta sailka itzazu, testuan erabili dugun tipologiari edo
baliagarri deritzozun beste bati jarraituz. Saia zaitez sail bakoitzean ETB1ek inoiz egindako
programa bat gehitzen.

2. Errealitate‐klip baten testua euskarazko emisio baterako prestatu behar duzu, gidoi baten
eran antolatuta. Youtuben aurki dezakezu era horretako klipa, esate baterako, Dominican
mom yelling at daughter. Zeuk erabaki behar duzu zer hizkuntza‐tratamendu emango
diozun gidoiaren atal bakoitzari: klipa zer den azaltzeko sarrera edo aurkezpenari, irudietan
ageri den emakumearen hitzei, kamera darabilen neskak dioenari... Ondo legoke gidoia
paperean utzi beharrean piezaren editatze osoa egingo bazenu.

Glosarioa

Telerrealitate (reality television): Telebista‐genero bat, gidoi bati jarraitzen ez omen dioten
egoerak aurkezten eta gertakizun errealak jasotzen dituena, eta protagonistatzat antzezle
profesionalen ordez gehienbat pertsona arruntak dituena.
Genero (genre): Telebistari dagokionez, programen sailkapenean bereiz daitekeen kategoria
bakoitza. Irizpide semiotikoari jarraituta, telebistan bost dira makrogeneroak: informazio‐
saioak, publizitate‐saioak, dramatikoak (fikzioa), entretenigarriak eta errealitate‐saioak.
Telebista‐formatu (television format): Programa bat deskribatzen duten ideia nagusia,
abiapuntua, mekanika, girotzea, marka eta beste zeinahi elementu. Deskribapen hori jabetza
intelektualaren legeek babesten dute, eta telebista‐merkatuan produktu gisa funtzionatzen
du.
Bikoizketa (dubbing): Ikus‐entzunezko produktuak itzultzeko modalitateetako bat. Jatorrizko
soinu‐bandaren ordez xede‐hizkuntzazko soinu‐banda ezartzean datza.
Azpidazketa (subtitling): Ikus‐entzunezko produktuak itzultzeko modalitateetako bat.
Pantailan xede‐hizkuntzazko bertsioa idaztean datza.
Ahots gainjarri (voice‐over): Ikus‐entzunezko produktuak itzultzeko modalitateetako bat.
Jatorrizko soinu‐banda eta elkarrizketak xede‐hizkuntzan grabatuta dauzkan beste soinu‐
banda bat aldi berean emititzean datza; xede‐hizkuntzakoa, bolumen entzungarriagoan.
Audientzia‐kuota (share): Programa jakin bat ikusi dutenen kopurua, lurralde jakin batean
programak iraun bitartean telebista ikusten aritu diren pertsonen portzentaje gisa
adierazita.
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Batez besteko audientzia (rating): Programa jakin bat ikusi dutenen kopurua, lurralde jakin
bateko biztanleen portzentaje gisa adierazita. Euskal Autonomi Erkidegoan rating puntu
bakoitza, gutxi gorabehera, 20.000 biztanleko kopuruari dagokio.
Orotariko telebista (general interest television): Era guztietako publikoarentzat era
guztietako programak eskaintzen dituen telebista.
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Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak
10. ATALA

Nola erabili sexuarekin eta biolentziarekin lotutako irudiak espazio
publikoan

Santi Urrutia

UPV/EHU , Soziologia Saila
santi.urrutia@ehu.es

0. Sarrera
Sexuarekin eta biolentziarekin lotutako irudien erabilerak eztabaida ugari sortzen du
gizartean eta iritzi publikoan. Multimedia‐komunikazioa batez ere espazio publikora
zuzenduta dago, eta beharrezkoa da jakitea zer den onargarria espazio horretan, hau da,
nolako arau, konbentzio eta gidalerroak hartzen diren kontuan irudiak zabaltzeko. Beti
esaten da esfera publikoan irudiek «gustu onekoak», eta «ganorazkoak» izan behar dutela,
eta horrelako kontzeptuen azpian nolako irizpideak dauden argitu nahi du lan honek.
Oso aipagarria da irizpideak gutxitan egoten direla inon formalki idatzita. Ez kode etikoek,
ezta estilo‐liburuek ere, ez dute jasotzen nola jokatu behar den halako irudiekin. Eta, zerbait
esatekotan, biolentziarekin eta minarekin lotuta egon daitezkeen argazkiei buruz aritzen dira
apurren bat. Adibidez, Kataluniako kazetarien kode deontologikoak (Espainiako estatuan
idatzitako beste hainbat koderentzat eredu izan dena) aipamen orokor bat egiten du
pertsonen irudiaz: “pertsonek beren intimitatea eta irudia izateko duten eskubidea
errespetatu” behar dela. Hortik aparte, gauza bakarra dakar, eranskin batean, “irudien
manipulazioaz”: esaten du argazki‐kazetaritzan ezin dela onartu informazio bisuala alda
dezakeen inolako manipulaziorik. Beraz, lan honetan agertuko diren irizpide gehienak ez
daude idatziz jasota; hedabide eta medioek beren jardunean eraiki dituzten konbentzioetan
oinarrituta daude.
Lehenik eta behin, sexuari eta biolentziari buruzko errepresentazio bisualetan ezarrita
dauden praktikak zein diren jakin behar da. Esfera bakoitzean, publikoan edo pribatuan, zer‐
nolako irudiak erabiltzen diren aztertuko dugu, eta gure gizartearen izaera sakona erakusten
duten ezaugarriekin lotuko ditugu.
Hiru atal nagusi ditu lanak: lehenengoan, esfera biak bereiziko ditugu, eta azalduko dugu zer
den onargarri haietako bakoitzean, sexuarekin eta biolentziarekin lotutako irudiei
dagokienez. Bigarren atalean, sexu‐errepresentazio bisualen ezaugarriak azalduko ditugu,
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eta, hirugarrenean, biolentziarekin lotutako errepresentazio bisualetan nolako kategoriak
dauden.
1. Hiru errepresentazio mota
Sexuarekin eta biolentziarekin lotutako irudiak honela sailkatu daitezke: publikoan
onargarriak direnak, pribatuan bakarrik onartzen direnak, eta inon ere zilegi ez direnak.
1. Espazio publikoan zilegi diren irudiak. Alde batetik, espazio publiko fisikoak daude: kaleak,
plazak, eta gizarteko jardun gehienekin lotuta dauden lekuak (administrazioa, politika,
enpresa, merkataritza, irakaskuntza, aisialdia, erlijioa, eta abar). Baina badira fisikoak ez
diren interes handiko eremuak ere, haietan osatzen baita espazio publiko irudikatua,
herritarra gizarte zabaleko partaide sentitzen den lekua: hedabideek osatutakoa, hain zuzen.
Espazio publiko horrek zentzu moral indartsuaz funtzionatzen du, eta han azaltzen diren
irudiek baldintza zehatzak bete behar dituzte.
2. Espazio pribatuan soilik zilegi diren irudiak. Toki fisikoetan, etxebizitza da espazio pribatu
nagusia, nahiz eta haren barruan ere bi motatako espazioak bereiz daitezkeen: publikoagoak
direnak ─egongela─ edo pribatutzat har daitezkeenak ─logela─. Espazio pribatuaz, hau da
puntu inportante bat: pertsona helduek bakarrik dute, berez, espazio hori; umeei ez zaie
onartzen gure gizartean espazio pribaturik. Horregatik, hedabideek eta zinemak oso kontuan
izan behar dute beren audientzia umez osatua dagoen ala ez, nola jokatu erabakitzeko.
Arlo pribatu horretan, lehenago, produktu bereziak ugariak ziren hedabideen eta zinemaren
munduan ─“helduentzat” deritzenak, hain zuzen─, baina gaur egun Internetek kendu die
guztiei lekua. Izan ere, Interneteko gune gehienek esfera publikoari dagozkion irizpideez
funtzionatzen duten arren, esfera pribatuko irizpideez jokatzen duen leku asko dago,
Internetek bere osotasunean ez baitauka «gustu ona»ren eta «ganora»ren irizpideez aritu
beharrik; adierazpen‐askatasuna inon baino gehiago praktikatzen den lekua da, eta webgune
bakoitzak erabakitzen du webgune horretan aritzeko betebeharrak zein diren. Horrexegatik
sortzen du hainbesteko ardura umeek Internet nola erabiltzen duten; ustez helduentzat
bakarrik diren webguneetan sar daitezkeelako, besteak beste. Telebista orokorrek ere
“helduentzat bakarrik” den ordu‐tarte berezia dute, goizaldeko ordu bietatik seietara doana,
eta ordutegi zabalean agertu ezin diren ekoizpenak emititzen dituzte tarte horretan.
3. Inon ere zilegi ez diren irudiak. Badira irudi mota batzuk gizarteko eremu guztietan
debekatuta daudenak: haur‐pornografiazko irudiak. Ezin da halakorik ekoitzi, eduki eta
zabaldu. Debeku hori gero eta gogorrago bilakatzen ari da mendebaleko gizarteetan.

Esfera publikoan onartzen diren errepresentazioak
Sexuaren eremua
Hemen sartzen dira sexuarekin eta biluztasunarekin zerikusia duten irudi guztiak. Baina
komeni da arlo horretan bereizketa garrantzizko bat egitea hasieratik, eta, horretarako,
adibide batzuk jarriko ditugu. Bizkaiko Sopelan, Barinatxe hondartzan, lasterketa nudista
egiten da urtero, eta hedabideek horren berri ematen dute. Deia egunkariak 2006an
argitaratutako zuri‐beltzezko argazkiaren ezaugarriak hauek dira: plano oso orokor bat
ikusten da, jende gehiena bizkarra emanez dago, eta xehetasunak txiki azaltzen dira.
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Irudiaren urruntasunak zaildu egiten du pertsonak ezagutzea; izan ere, egunkariak ezinezko
bihurtu du pertsonen identifikazioa, haien aurpegiak pixka bat itxuraldatuz.

1.IRUDIA: Lasterketa nudista Barinatxe hondartzan
Iturria: Deia, 2006/09/10, 8. or. Argazkia: Oskar Martínez

Horrek ez du esan nahi hedabideen ohiko jokabidea hori denik: 2009an Euskal Telebistak
albistegietan emandako bideoak ez du identifikazioari buruzko hainbesteko ardurarik
azaltzen, eta umeak ere agertzen dira, adin txikikoak ezagutuak izateko moduan agertzea
gero eta zailagoa den arren.
Dena den, diferentziak gorabehera, aipatutako irudiok funtsezko izaera bera dute. Beste
hau, aldiz, oso desberdina da: zelulitisaren aurkako produktu bat saltzeko Biotherm‐ek
egindako publizitate‐kanpaina batekoa da. Neska modeloa kulerotan dago, bizkarra emanda
azaltzen da, eta gorputz landua erakusten du, ipurdia markatuz, jarrera adierazkor batean.
Diferentzia nagusia hau da: lehen biak informazioaren testuinguruan kokatzen dira, nahiz eta
kuriositate edo morbo apur bat sor dezaketen. Baina hirugarrena, berriz, «gustatzeko»
eginda dago: elementu erotikoak erabiltzen ditu. Argazkilariak «eszenan jarri» du
emakumearen gorputza, era espezifiko batean, eta agertzeko modua oso landua da, haren
erakargarritasun sexuala gehitzeko asmoz. Berdin dio kasu horretan publizitatea, lehenik eta
behin, emakumezkoen publikora zuzenduta egotea, ikuslego irudikatu ideala gizonezkoen
publikoa baita. Izan ere, erotismoaren teoriak adierazten duen moduan, emakumeek berek
«edertzat» dauzkaten errepresentazio femeninoak gizonezkoentzat erakargarritasun sexual
gehien duten berak dira.
Biluzi erotiko eta ez‐erotikoen artean eginiko bereizketak baditu loturak generoaren
tratamenduarekin. Lehen motan, ez‐erotikoan, badirudi gizonezkoen gorputzak agertzen
direla askoz ere gehiago, eta bigarren motan, aldiz, emakumezkoen gorputzak aurkezten dira
batez ere. Horrek esangura sozial handia du: biluztasun maskulinoa askoz ere errazago uler
daiteke «natural»ean, eta, ostera, biluztasun femeninoa desio sexualaren erakarle moduan
ulertzeko joera dago.
Oro har, errepresentazio mota biek, erotiko eta ez‐erotikoek, antzeko mugekin
funtzionatzen dute esfera publikoan, nahiz eta bereizketa aipagarriak egon daitezkeen
egunkari baten eta beste baten artean, edo are hedabideen artean, gorago ikusi dugun
bezala. Funtsean, errepresentazioek «esplizitua» ez den esparru batera egokitu behar dute:
emakumezkoaren gorputza aurrez aurre ikus daiteke, biluzik, baina hankak zabaldu gabe;
bularrak ikus daitezke, eta ipurdia ere bai, baina ez alu‐ezpainak. Gizonezkoarenean, aldiz,
aurrez aurre edo bizkarrez biluzik agertzea onartzen da, baina ez zakila tente dela.
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Gauza berak balio du publiko zabalarentzako komiki‐aldizkarietan edo egunkarietako
binetetan azaltzen diren errepresentazio marraztuentzat ere. Hainbat urtez sexuari aipamen
etengabeak eginez jardun duen Antton Olariaga marrazkilariaren Zakilixuten komikietan —
orain, Berria egunkarian—, inoiz ere ez da agertu pertsonaia hori zakila tente duela, nahiz
eta haren izenak justu horixe esan nahi.
Bestalde, errazagoa da espazio publikoan harreman heterosexualak daudela iradokitzen
duten irudiak onartzea, eta askoz ere zailagoa da harreman homosexualak azaltzen badira.
Era berean, gaizki ikusiak dira masturbazioa aditzera ematen duten irudiak; berdin da
gizonezkoa edo emakumezkoa agertzen bada irudian. Debekuak edo publizitatea
erretiratzeko saioak ugariak izaten dira azken kasu bietan, Diario de una ninfómana filma
iragartzeko kartelarekin gertatu zen bezala.

2. IRUDIA: Diario de una ninfómana filmaren kartela

Biolentziaren eremua
Espazio publikoan, ikuslearen erreakzioa guztiz ezberdina da biolentzia erreala ala fikziozkoa
izan. Benetako gertakizun baten biolentzia‐irudiak ez du eman behar dibertsiorako
aukerarik, eta, aldiz, fikziozko irudi bortitzek gozamen handia sor dezakete. Biolentzia
errealari dagokionez, argazki ezagun bat da Vietnamgo gerran Saigoneko poliziaburua
Vietcong‐eko gerrillaria pistolaz buruan tirokatuz hiltzen ari dela azaltzen duena. Ikuslea
deseroso sentitzen da, heriotza zuzenean ikusiko balu bezala. Kezka handitu egiten da
egoera hurbilagotik ikusten bada: izan ere, era horretako irudiek Vietnamgo gerraren
aurkako jarrera zabaltzeko balio izan zuten Estatu Batuetako iritzi publikoan.
Fikzioari dagokionez, jendea pistolaz tirokatzen ari direla erakusten duten adibide bikainak
dira western filmak. Istorioak, funtsean, onaren eta gaiztoaren inguruan antolatuta egoten
dira, eta onari ezinezkoa suertatzen zaio uneoro biolentzia saihestea. Ikuslea zain dago ea
“ona”k noiz erantzungo duen bortizki, injustiziari aurre egiteko.
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Espazio publikoan benetako biolentziaren ondorio tragikoak erakusten dituzten irudiek ez
dute inoiz ere bultzatu behar pentsatzera gozatzeko asmoz aurkeztuak direnik. Irudi horiek
erakustea «informazio objektiboaren beharrizana» eta halako argumentuen bitartez
justifikatzen da, eta biktimarenganako erruki‐sentimenduz lagundua egon behar du, edo
ekintza bortitzaren aurrean gaitzespena azaltzeko asmoz. Izan ere, esfera publikoa «begirada
ona»ren espazioa da, eta, medio batek irudi gogorrak sartzea erabakitzen badu, pentsatu
behar da egoerari buruz atsekabea sortzeko testuinguruan hartu duela erabaki hori. Espero
da ikusleak inoren sufrimendua penaz jasotzea, edo biktimarenganako errukiaz, baina inola
ere ez da espero ekintza horrekin poztu egingo denik. Jakina, beste gauza bat da zer
gertatzen den «atzetik»: hedabide batek morboaren bidez audientzia gehitzeko asmoa izan
dezake, eta, beste zenbaitetan, ikuslea poztu egin daiteke hura ikusita. Azken batean,
biolentziaren edo heriotza errealaren aurrean zer erreakzio izango den zehazteko, beste
faktore batzuek ere badute eragina; biktimari ematen zaion estatusak, adibidez. Ez da gauza
bera hura edonor izatea edo etsai moduan markaturiko norbait izatea.
Aitzitik, ikusleak biolentziaren plazeraz goza dezan egiten dira fikziozko biolentziazko irudi
gehienak. Hori bereziki nabarmena da Hollywoodeko filmetan: ikuslea protagonistarekin,
pertsona onarekin identifikatzen da emozionalki, eta sufritu egiten du protagonista horrek
bere antagonista gaiztoarengandik irain eta injustizia kontaezinak jasotzen dituenean.
«Ona»rekin identifikatu ondoren, ikusleak ezin ditu jasan «gaiztoa»ren ekintza ankerrak, eta,
azkenean, lasaitua hartuko du onak, biolentziaz bada ere, gaiztoa hiltzen –akabatzen‐
duenean.

Esfera publikoan zilegi ez diren errepresentazioak
Gure gizartean, helduei «gustu pribatua» izatea onartzen zaie, eta begirada «perbertsoa»
egiteko aukera ere ematen zaie, baina hori bai, espazio publikotik at. Espazio bien arteko
etena egiteko erabiltzen den irizpide bat esplizituaren eta inplizituaren arteko bereizketaren
bidez ezartzen da. Sexuaren kasuan, kontzeptu bi azaltzen dira barrutiok bereizteko:
erotismoa, espazio publikoan erruz erabilia, eta pornografia, esfera pribatuan bakarrik
onargarria. Esaterako, ohiko jokaerek ez dute uzten gizonezkoa zakila tente dela agertzea.
Alde horretatik, gure gizarteko praktika oso desberdina da, adibidez, antzinako Erromatar
Inperioaren garaiarekin alderatuta, orduan arrunta baitzen etxeetako sarreran Priapus
jainkoaren irudi edo eskultura bat egotea, uztak zaintzen eta lapurrak uxatzen zituena bere
zakil tente neurriz kanpokoaz. Ondorengo mendeetan, kristau‐erlijioak begien bistatik kendu
izango zituen halako errepresentazioak.
Gauza bera gertatzen da emakumezkoen aluaren irudi hurbilekin. Eta ekintza sexualen
errepresentazio guztiekin ere bai, jakina, oso disimulatuak ez badira, edo tamaina txikiaz
azalduta ez badaude, edo haiek ikustea zailtzeko asmoz irudia manipulatzeko zentsura‐
sistemak erabili ez badira.
Biolentziari dagokionez ere, zenbat eta esplizituagoa izan biolentzia, bai fikzioan eta bai ez‐
fikzioan, orduan eta zailtasun gehiago agertuko da irudi horiek erabiltzeko. Biolentzia
benetakoa denean ez dira ontzat ematen gorpuzki eta odol gehiegi azaltzen duten irudiak,
nahiz eta ez den gauza bera hildakoak edo zaurituak agertzea, edo hemengo edo
kanpotarren irudiak izatea. Fikzioan ere ez dira onartzen barruki eta odol kantitate handiak
erakusten dituzten irudiak, batez ere istorioak ohikoak ez direnean, hau da, protagonista
onaren eta antagonistaren arteko gatazka edo borroka garatu beharrean biolentzia era
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merkeegian erabiltzen denean, muturreko produkzio goreetan bezala, Horren adibide dugu
genero horri hasiera eman zion Blood Feast filmean azaltzen dena.

3. IRUDIA: Blood Feast filmeko fotograma bat

Sexuerrepresentazioen konbentzioak
Esfera publikoko praktikak
Erotismoa sexuaren errepresentazioetan
Erotismoa honela definitzen da: ikuslea sexualki estimulatzeko gaitasuna, irudiaren
tratamendu berezia eginez lortzen den efektua; hain zuzen, mendebalean pintoreek
Pizkundetik aurrera garatutako sistemari esker. 37 Artista haiek emakumezkoaren biluzi mota
berezi bat sortu zuten, gizonezkoen begirada asetzea helburu zuena. XVI. mendeko artean
azaldu zen biluzia, eta haren funtsa zen pertsonaia biluziak (batez ere emakumezkoak)
objektu moduan ikusten hasiak zirela; Tizianoren Urbinoko Venusa, esate baterako.

4. IRUDIA: Urbinoko Venusa

Bazirudien koadroko pertsonaiek bazekitela behatzaile bat haiei begira zegoela. Prozesu
horretan gertatutako gauzarik behinena horixe baitzen, izan ere: ikusle batek behatua

37

Lan honetan oinarrituta: URRUTIA, Santi, “Utilización de dispositivos “voyeuristas” en la ficción
televisiva”. In: El bienestar en la cultura. Estudios de la Fac. de CC.SS y de la Comunicación en
homenaje al profesor Iñaki Domínguez, Bilbo: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua, 2000; 487.‐ 507. or.
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izatetik jasotzen zuen biluzi mota horrek bere justifikazioa eta bere izateko arrazoia. Gakoa
emakumearen gorputza ikusleari ahalik eta ondoen erakusteko moduan jartzean zetzan,
hura sexualki estimulatzeko. 38
Geroago, eredu hori bera hartu zuten irudiarekin lan egiten zuten medioek: argazkiak,
zinemak eta telebistak. Tradizio horren guztiaren emaitza da emakumeak gizonengandik oso
desberdina den modu batez erakustea eta, ondorioz, generoa oinarritzat hartuta irudiaren
tratamendu desberdina egiten duen pertsonen errepresentazioa zabaltzea.
Zinemaren kritika feministak indar berezia ipini du errepresentazioaren alde horiek
aztertzeko. 39 Film narratibo ohikoetan, ia nahitaezkotzat hartzen da emakumea
kontenplazio erotikoa ematen dien era batean aurkeztea ikusleei (maskulinoei). Esaten da
emakumeek rol exhibizionista bat bereganatu dutela tradizioz, une berean begiratuak eta
aurkeztuak izateko, inpaktu bisual eta erotiko indartsua eragiteko bereziki kodetuta dagoen
azaltzeko modu baten bidez.
Erabil daiteke gizonezkoen gorputza antzeko eran? Gero eta gehiago lantzen da gorputz
maskulinoa helburu erotikoarekin, eta publizitateak, adibidez, ahalegin handia egiten du
gizonezkoaren indar erotikoa azaltzeko. Kirolariak askotan erabiltzen dira horretarako:
adibidez, Armanik David Beckham futbolaria hartu zuen gizonezkoen barruko jantziak
iragartzeko. Baina erotismo maila hori urrun geratzen da emakumezkoekin lortzen
denarekin. Adibide bat hau izan daiteke: Sophie Dahl modeloak Yves Saint Laurent‐en
perfume bat iragartzen duen irudia.
Horrenbestez, fantasia erotikoaren aukera biderkatu egiten da errepresentazio
femeninoaren kasuan. Kontua da oso problematikoa dela gorputz maskulinoa behaketaren
kontrolpean jartzea maskulinotasuna indartsu, aktibo eta begiradaren jabe moduan eta
femeninoa ahul eta pasibo moduan definitu den gizarte batean: izan ere, beste gauza
batzuen artean, emakumeen begiradapean jarri behar da —begirada heterosexualaren
mendean— baina baita, nahitaez, begirada homosexualaren mendean ere, beste
gizonezkoen arretan, eta horrek zailtasun bereziak dakartza begiratzeko modu «zuzen» edo
legitimo bat eraikitzeko. 40 Gizonezkoari indar erotiko handiagoa atera nahi zaionean,
emaitza beste modu batekoa izan daiteke, Absolut vodka markak sortutako publizitatean
bezala.
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BERGER, John, et al. Modos de ver, Bartzelona: Gustavo Gili, 1980; 55. or.
MULVEY, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. In: Screen, 15. bol., 3 zk., 1975ko
udazkena, 11. or.
40
VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies, Londres: Sage Publications, 1994; 93. or.
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5. IRUDIA: Gayei zuzendutako publizitatea

Gizonezkoaren gorputza modu zabal eta «legitimo»an aurkezten duten eremuek ez dirudite
oso egokiak erotismoa erabiltzeko kodeak txertatzeko. Kirol‐argazkia da horren adibide
bikaina: gorputz maskulinoa begiratzeko «erabilera egokiaren» eredua da, hura ikusteko
kultura tradizionalaren mugak argi markatzen dituena. Horregatik guztiagatik, oraingoz
behintzat, askoz ere zailagoa da gorputz maskulinoa lantzea emakumezkoena erabili ohi den
moduan.
Publizitatearen arloak erarik zabalenean darabil mekanismo hori. Halaber, kritika ugari
jasotzen ditu genero‐berdintasunaz arduratzen diren kolektiboetatik, produktu batzuen
izaera sexista dela eta. Sexismoa elementu askoren bitartez neurtzen da; irudietan
errepresentazio bisual femeninoa nola aurkezten den kontuan izateaz aparte, hemen
interesatzen zaiguna da erotismoa darabilten errepresentazio horietako batzuk bakarrik
hartzen direla sexistatzat. Zer irizpideren arabera gehitzen edo gutxitzen dira irudien
sexismoari buruzko kritikak?
Irudi erotikoak justifikatu beharra
Esfera publikora zuzentzen diren emakumezkoen irudi erotikoek hau eman behar dute
aditzera: ez dutela elementu hori alferrik erabiltzen. Alde horretatik, zenbat eta
«justifikatuagoa» egon errepresentazioa, orduan eta aukera gutxiago izango da hura
sexistatzat hartzeko. Bide asko dago irudi mota horiek gizartearen onespena jaso dezaten.
Publizitatearen arloan, iragartzen diren produktuek —zelulitisaren aurkako kremek, gorputza
garbitzeko eta zaintzeko artikuluek— gorputz femeninoaren agerpen erotikoa egiten utz
dezakete; adibidez, Clarins markak egiten duen bezala.
Era berean, emakumeen barruko jantziak eta haientzako beste produktu batzuk iragartzen
direnean, ez da egoten arazorik erotismo‐zama handia duten irudiak azaltzeko. Joera
erreibindikatzailea duten irudiek ere balio dezakete horretarako.
Badira beste egoera batzuk non erotismoa era zabalean onartua den, eta baita goretsia ere,
xede edo «kausa» berezi batzuk lortzeko erabiltzen denean. Horren adibide dira elkarte
batzuek egiten dituzten egutegi erotikoak; taldeko partaideak biluzik edo erdi‐biluzik agertu
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ohi dira, dirua irabazi nahi hutsa ez den helburu baterako. Kasu horietan, modeloak “kaleko
jendea” dira, ikuslearengandik hurbilago daudenak. Askotan, erotismoa maskulinoa da;
esaterako, Bilboko suhiltzaileek Australiako Olinpiar Jokoetarako bidaia ordaintzeko egin
zuten egutegian.
Euskal Telebistak egutegien lehiaketa bat antolatu zuen 2008an. Lehiaketa hartan, jarrera
erotikoak eginez argazkiak ateratzeko prest azaldu ziren hainbat talde. Talde irabazlea
Castejóngo udaltzainena izan zen, eta herri horretako neska udaltzain bat lehiaketako
sexyena aukeratu zuten. Halako agerpen erotikoak, onartu ez ezik, handiki ospatu ere egiten
ditu gizarteak.

6. IRUDIA: ETBren egutegi erotikoa

Beste kasu batzuetan, ulertzen da ez dagoela errepresentaziorako justifikaziorik. Horixe
gertatzen da publizitatean iragartzen den produktuak gorputz femeninoa erakustearekin
inolako loturarik ez duenean —jantzi gutxiko neskak erabiltzea erreminta mekanikoak
iragartzeko, adibidez—. Gauza bera gertatzen da publizitatean gorputza erakustea sexu‐
ekintzarako dei esplizituagoekin lotzen denean, testu idatzi baten edo beste formula batzuen
bidez. Horixe gertatzen da Axe markaren hainbat iragarkirekin.

Sexuaren errepresentaziorako praktikak esfera pribatuan
Gaur egun, mendebaleko gizarteetan, esfera pribaturako gordetzen den errepresentazio
mota onartua da pornografia. Baina, aurretiaz, mendeetan zehar, irudi eta testu
pornografikoak gaitzetsi eta debekatu ziren, are arlo pribatuan erabiltzeko ere. Hala ere,
nahiko zabal hedatuak ziren halako errepresentazioak, eta aurrekari nagusiak XVI. mendeko
Italian eta XVII eta XVIII. mendeetako Frantzian eta Ingalaterran garatu ziren. 41 Frantzian,
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harreman berezia sortu zen Ilustrazioaren eta pornografiaren artean; testuinguru hartan hazi
zen gai pornografikoan inork gailendu ez duen idazle bat: Sadeko markesa.
Pornografia tradizionalaren alde nabarmen bat zen kritika politikoarekin estu lotuta zegoela.
XVIII. mendearen azkenera arte, deskribapen sexual esplizituak ia beti zuen kutsu subertsibo
bat, monarkiaren eta gizarte aristokratikoaren aurkakoa. Irudi haietan, protagonista
nagusiak Luis XIV.a erregea eta Maria Antonieta izaten ziren, baita garaiko nobleak ere.

7. IRUDIA: Luis XIV.a erregea eta Maria Antonieta

Hala ere, Frantziako Iraultzaren ostean, lan pornografikoek alde batera utzi zuten osagai
politikoa, eta besterik gabe desio sexuala asetzera abiatu ziren, eta, bide batez, gobernuek
ardura bereziaz hartu zituzten.
Geroago, XX. mendea aurrera joan ahala, pornografia onartu egin da helduek esfera
pribatuan erabiltzeko, baina inola ere ez esfera publikoan erabiltzeko. Hala ere, badira
zenbait kasu non irudi “tabu” batzuek esfera publikora igarotzea lortzen duten.
Transgresioa
Batzuetan, sexuaren errepresentazio esplizituek ezarritako hesiak gainditzen dituzte, eta
bidaia justifikatua egiten dute «kanpoaldera». Horretan, testuinguruak badu eragina, eta
honelako irizpideak kontuan izan behar dira: irudia non dagoen jarrita, material horren
arintasun edo seriotasun maila, asmo eta balio artistikoa, sexuak argumentuarekiko eta
edukiarekiko duen harremana eta osagarritasuna, eta errepresentazioaren testuinguru
kulturala. 42

42

HARRIS, Richard, J. “El impacto de los media explícitamente sexuales”. In: BRYANT,
Jennings, ZILLMANN, Dolf (bil.). Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y
teorías, Barcelona: Paidós, 1996; 341‐342. or.
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Aztertzen den gaia zenbat eta serioagoa izan jendearentzat, orduan eta arazo gutxiago
izango da irudiek hesiak gaindi ditzaten. Hona hemen ETB2k 1995ean III Milenio programan
emititu zuen 3.000 eszenatoki birus baten aurka izeneko dokumental baten kasua: 17 film
laburrez osatua zen, eta argumentuak HIESaren inguruan ari ziren. Haietako azkenak norbait
preserbatibo bat zakil tente batean jartzen erakusten zuen. Gaiaren garrantzi sozialak
justifikatzen du hain modu argian tabua hausten duen irudi bat agertzea. Dokumentalak
osasunarekin lotutako oinarrizko arazoaz ziharduen, eta bideo hori gazte‐jendearentzat
larunbat eguerdian emititzea ez zen problema izan.
Beste batzuetan ez dago konbentzioak hausteko justifikazio seriorik. Zenbaitetan, medioek
badituzte emititu ezin dituzten sexu‐irudiak, eta aitzakia‐tranpak darabiltzate ezarritako
praktikari iruzur egiteko. 2007an, Telecincoko Aquí hay tomate programak famatu baten
bideo bat emititu zuen, streapteasea egiten ari zela. Bideo horretan, pertsona haren zakil
tentea programaren logotipoak, tomate batek, ezkutaturik azaltzen zen, baina ikuslegoari
esaten zitzaion zer web‐orritara joan behar zuen bideo osoa zentsurarik gabe ikusi nahi
bazuen. Ikuslegoaren morbo aseezina elikatzen duen praktika mota horrek tranpa egiten die
ezarritako usadioei, nahiz eta formalki konbentzioak betetzen dituen. Bide batez, esfera
publikoko eta esfera pribatuko usadioen arteko hesiak zein ahulak diren erakusten du.
Hesiak gainditzeko ahalmenean eragina duten beste aldagai bat da nola txertatzen diren
produktuaren balio artistikoa eta sexua argumentuan. Julio Medem zinemagileak sexu
esplizituaren hainbat irudi tartekatzea lortu du bere film komertzialetan. Haren ibilbidean
etengabeko gauza bat izan da sexuaren errepresentazioaren konbentzioei desafioa egitea,
formula bat baino gehiago erabiliz. Haietako bat nahasgarri bisualekin aritzea da. Los
amantes del círculo polar (1998) filmaren publizitate‐kartelean, filmeko fotograma bat
erabili zuen, neska bat mutil bati musu ematen ageri zena. Hala ere, mutilaren sama era
berezi batean jarrita zegoenez eta hura luzatzeko manipulazioa egon zenez, bazirudien neska
zakil erraldoi bati musuka ari zela.

8. IRUDIA: Los amantes del círculo polar filmeko kartela

Hala ere, askoz ere urrunago joatea lortu zuen Lucía y el sexo filmean, zakil tenteen hainbat
plano baititu, nahiz eta ekintza sexuala iheskor eta fokatu gabe erakusten duen. Filmaren
argumentuan, Polaroid argazki‐kamera batekin protagonistek berek ateratako irudia da
filmeko sexu‐harremana. Medemek zakil tenteak erakutsi zituen pelikulako zenbait
planotan, eta haietakoren batean, gainera, irudia kokatzen den inguru bitxiak erraztu egiten
du hori: antzezle porno baten iragana duen filmeko pertsonaia bat guztiz biluzik azaltzen da
hondartzan, gorputza lokatzez blai duela. Filmeko neska protagonista, hura ere erabat
biluzik, haren ondoan etzaten da, eta gizonak buztinez igurzten du. Une horretan, Medemek
lokatzez igurtzitako zakil baten planoa tartekatzen du, tentetzen ari dela.
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Baina osagai artistikoa ez da beti hesiak gainditzeko gai. Juanma Bajo Ulloa zuzendariak film
labur bat egin zuen mugak desafiatuz. Lanaren izenburu adierazgarria hau zen: Qué glande
es el cine (2005). Zinema konbentzionaleko zuzendari baten historia kontatzen du, zinema
mota bien arteko diferentziaz aspertuta dagoena, eta hesiak hausteko film bat filmatu nahi
duena. Hala ere, bere ideia gauzatzera doanean, arazo batekin egiten du topo: ez du
antzezlerik aurkitzen. Bajo Ulloak kontatu du gidoian bertan azaltzen ziren arazo berberak
izan zituela historia hura filmatzen saiatu zenean, hau da, asko kostatu zitzaiola ekintza
sexual esplizituak egiteko prest zeuden antzezleak aurkitzea.
Edonola ere, Bajo Ulloaren film laburrak inolako lotsarik gabe aurkezten ditu zakil tenteen
eta aluen irudiak, nahiz eta ez den heltzen harreman sexuala erakustera. Eszenak ezohikoak
dira, eta haietako batean “espezialista” batek ordezkatu behar du felazioa egin behar dioten
antzezle protagonista, haren emazteak ez diolako uzten eszena hori filmatzen. Era
harrigarrian, haren lekua hartzera datorren espezialista ipotxa da, eta hura kitzikatu behar
dute. Jardunbide horretan, filmean ekoizle‐lanetan diharduen emakume bat aritzen da.
Beste eszena aipagarri bat edertasun‐zentro batean gertatzen da; han bada hankartea
erakusten duen neska bat, estetizistak eredu bat izan dezan bezeroei pubiseko ilea
konpontzeko garaian.

Biolentziaren errepresentazioen konbentzioak
Esfera publikoko praktikak
«Sufrimenduaren aurreko errukia»
Biolentziaren errepresentazio bisualek «Samariar Ona»ren parabolan aipatzen den
oinarrizko jarrera bat errespetatu behar dute esfera publikoan. 43 Gure gizarteko moralak
sufritzen ari denari laguntzeko prest egotera behartzen gaitu, edo biktima moduan azaltzen
denaren aurrean erruki‐sentimendua adieraztera. Alde horretatik begiratuta, esfera
publikoko ikusleak “errukiaren sentimendua” praktikatu behar du, eta, ondorioz,
sufrimenduaren eta gorputz hondatuen errepresentazioak ikusleen aldetik jarrera hori
bultzatzeko moduan egin behar dira.
Hori egoera arruntetan gertatzen da, hau da, ikusleak biktima estatus zehatzik gabe ikusten
duenean, eta ez, esaterako, etsai moduan, orduan jarrera erabat aldatzen delako. Hala ere,
jarrera zibilizatuak, txarrenean ere, inoren sufrimenduaz ez poztea esan nahi du, edo
gutxienez publikoan serio azaltzea heriotzaren eta sufrimenduaren aurrean.
Horregatik, bada, esfera publikoan lan egiten duten medioei eskatu behar zaien gutxienekoa
da ez ulertaraztea biolentziarekin eta sufrimenduarekin pozten direnik. Moral kolektiboaren
agindu hori baliozkoa da bai esfera publikorako eta bai pribaturako, eta horrek ez du esan
nahi norbanakoek ezkutuan beste jarrera batzuk azaltzen ez dituztenik biolentziaren eta
sufrimenduaren aurrean, baina ezin izango dituzte jarrera horiek publikoan adierazi. Hori
egiten badute, «burutik eginda» daudela edo «inhumanoak» direla esango da.
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Gainera, pertsonek pertsonen aurka egindako biolentziaz ari garenean, garrantzizkoa
izango da biolentzia legitimoaren eta ez‐legitimoaren artean, eta biolentzia bidezkoaren eta
ez‐bidezkoaren artean bereiztea. Biolentzia bidezkoa ez dela uste denean, hura medio
publiko batean agertzeak automatikoki esan nahiko du hura gaitzesten dela. Bartzelonako
metroko kamerek mutil batek neska etorkin bati egindako erasoa grabatu zuten, eta horixe
gertatu zen telebistek irudi haiek emititzea erabaki zuten unean. Irudi horiek emititze hutsak
ekintza horren gaitzespen moduan funtzionatu zuen.
Legearen agente edo soldaduen kasuan, haien rolak esaten du egoera jakin batzuetan
biolentzia erabil dezaketela, baina, biolentzia horren erabileran gehiegikeriak egiten
badituzte eta horren irudiak badaude ─esaterako, kamera ezkutu batek Kataluniako mossos
d’esquadra batzuk grabatu zituen atxilotu bati tratu txarrak ematen─, antzeko egoera
gertatzen da. Irudi haien emisioak kondena sozial automatikoa gisa funtzionatu zuen.
Hori guztia baliagarria gertatzen da errealitateko errepresentazio bisualentzat.
Fikziozko biolentziak efektu oso desberdinak ditu. Gauza aski ezaguna da fikziozko
produktuen erakargarritasun bat dela biolentziaren eszenifikazioa, eta hori bereziki
gustagarria dela ikusleentzat. Izan ere, gaurko gizartean, biolentziaz gozatzeko uzten den
aukera bakarra horretara mugatuta dago, fikziora. 44 Horregatik, azken urteetan gutxituz joan
da espazio publikoan biolentzia erreala ikusteko aukera, eta, aldiz, gero eta fikziozko
biolentzia gogorragoa azaltzen da.
Hala ere, zenbait faktorek aldatu egiten dute benetako biolentzia erakusteko maila.
Hauek dira haietako batzuk: alde batetik, distantzia soziala eta anonimotasuna, eta, bestetik,
biktima bizirik ala hilda dagoen jakitea.

Benetako biolentzia erakusteko mailan eragiten duten faktoreak
Distantzia sozial handiarekin eta anonimotasunarekin, gehitu egiten da biolentzia
erakusteko aukera. 2008an, Hegoafrikan, immigranteen aurkako protesta batzuetan,
inguruko herrialdeetatik heldutako etorkin batzuk erre zituzten. El País egunkariak sua
emandako pertsona bat zekarren. 2009an, Israelek Gaza bonbardatu zuenean, Espainiako
egunkariek irudi oso gogorrak argitaratu zituzten. Adibidez, El Mundok etxe hondakinen
artetik kanpora ateratzen ari ziren hildako ume baten aurpegia publikatu zuen.
Hedabideetan halako irudiak sartzea alde sozialetik begiratuta bakarrik da posible,
norberaren gizartearen eta hor azaltzen diren biktimen artean gertatzen den
urruntasunagatik. Alde horretatik, urrunekotzat hartzen diren heriotzaren edo benetako
biolentziaren irudiek muga bigunagoekin jokatzen dute beren errepresentazioaren
parametroetan. Argazkia ezin izango litzateke argitaratu hildako horiek «gure gizartekoak»
balira. Alde horretatik, oso esanguratsua da 2009an sanferminetan gertatutakoa. Mutil
madrildar bat hil egin zen, zezen batek adarkatu ondoren. Hurrengo egunean, Espainiako 23
egunkarik, gutxienez, azalean zekarten hildakoaren aurpegi odoleztatua erakusten zuen
irudia.
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9. IRUDIA: Sanferminetan hildako Daniel Jimeno gaztea
Berehala igarri zen hedabideek ez zutela bat egin gizartean funtzionatzen duen
sentsibilitatearekin. Izan ere, hedabideetan bertan sortu zen eztabaida sutsuak ─telebistako
eta irratietako solasaldietan eta Interneteko foroetan─ argi utzi zuen hori. Kritikari ugarik
esaten zuen medioek ez zutela aintzat hartu familiartekoen eta lagunen samina, eta ez zela
errespetatu hildakoaren duintasuna. 45
Jakina, orduko hartan, hildakoa hemengo gizartekoa zen, eta anonimotasuna ez zen
posible. Hain zuzen, horrexegatik, kanpoko biktimei ere duintasuna itzultzeko egin behar den
lehen gauza zera da: haien izen‐deiturak aipatzea. 46 Horrek esan nahi du biktima horiek
badutela historia bat, eta gizatiar bilakatzen direla. Eta, ondoren, haienganako
errespetuaren konbentzioak hasten dira funtzionatzen, eta irain gehiago ez egiteko beharra
azaltzen da.
Anonimotasunetik eta urruntasunetik aparte, ez da gauza bera biktima bizirik ala hilda
azaltzea. Irudi gogorragoak argitaratzen dira biktimak bizirik ateratzen direnean. Erresuma
Batuko egunkariek, adibidez, ez dute ia odolik erakusten biktimak hilda badaude, kanpokoak
edo herrialdekoak izan, eta, halakoetan, odola ezabatzeraino heltzen dira. Baina, biktimak
bizirik badaude, lizentzia gehiago hartzen dute; adibidez, The Timesek 2009an Muqdisho‐n
gertatutako bonba‐leherketa batean atera zuen irudian.
Zailagoa da pertsona hilen aurpegiak erakustea, batez ere herrialdekoak bertakoak
direnean. Zilegi da hori egitea indarkeria‐ekintzaren bat salatu nahi denean. Sarritan,
agintariek biolentzia dagoenik ukatu egiten dute, eta, orduan, errepresioaren eta
injustiziaren froga da hildakoen eta identifikatutako biktimen aurpegia azaltzea. 2010ean,
Mendebaleko Saharan, horrelako egoera bat sortu zen: Marokoko gobernua indarkeriarik
bazegoenik ukatzen aritu zen, eta Espainiako hainbat egunkarik hildako biktima saharar bat
erakutsi zuten.
«Egoeraren humanizazioa» biolentziaren errepresentazioetan
Edonola ere, biolentzia hurbilekoa edo urrunekoa izan, zenbait baldintza bete behar
dira esfera publikoan hura errepresentatzeko. Biolentziaren eremuan ere bada hesi moduko
bat biolentzia esplizituaren eta inplizituaren artean. Esfera publikoak atzerantz egiten du
biolentzia esplizitua nabarmen erakustean, esfera pribatuan posible bada ere. Hori egia dela
ikusten da batez ere kamerak pertsona baten heriotza osorik jasotzen duen gertakizunetan.
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Kasu oso ezaguna da 1987an Pennsylvannian gertatutakoa; goi‐kargu batek kamera aurrean
bere buruaz beste egin eta ondoren telebista‐kanalek egin zutena, alegia. R. Budd Dwyer
Ogasuneko idazkariak prentsaurreko bat deitu zuen, eroskeria‐salaketa zela‐eta hurrengo
egunean jaso behar zuen epaiak eraginda. Prentsaurrekoaren erdian, telebista‐kamera eta
berriemaile askoren aurrean, pistola bat jarri zuen ahoan, eta bere buruari tiro egin zion.
Telebista‐kateek bideo‐zinta batean grabatu zuten jazotako guztia, baina gehienek ez
erakustea erabaki zuten, eta, baten batek erakutsi bazuen ere, ikusleen protesta‐gutun ugari
jaso zituen. 47 Hala ere, Internetek ez du horrelako mugarik, eta posible da bideoa oso‐osorik
ikustea.
Antzekoa gertatu zen Sadam Hussein urkatu zutenean. Telebistek urkamenduaren
unea kendu egin zuten (hasierako irudiak, nola jartzen zioten soka, eta abar), eta urkatu
ondorengo hilotzaren irudiak eman zituzten. Horregatik, esfera publikoan ekintza bortitzen
une kritikoak ekiditeko joera egoten da, eta, bestalde, zenbait konbentzio jakin erabiltzen da
gertakizunak biguntzeko edo gizatiar bilakatzeko. Elementu horietako bat da plano
orokorrak erabiltzea biolentzia aurkezteko. Beste bat da biktima jende gehiagoz inguratzea.
Irudian beste gizaki batzuk azalduz gero, ikuslearen arreta haien erreakziora bideratzen da,
eta, hala, heriotza edo biolentzia zuzenean ikustera derrigortuta egotearen sentsazioa
saihesten da, edo, zerbait txarragoa, “morboaz gozatzeko” aukera izatearena. Izan ere,
esfera publikoan, ikusleak ez du sentitu behar halako jarrera batera gonbidatua denik, hori
higuingarria izango litzatekeelako gizarte zibilizatutzat hartzen dugun honetan.
Ideologiaren eragina benetako biolentziaren irudien tratamenduan
Biolentziazko edo indarkeriazko irudien erabilerarekin lotutako beste faktore garrantzizko
bat ideologia da. Ideologikoki nola dagoen lerratuta, hedabide bakoitzak irudien tratamendu
mota bat egingo du, eta hori nabariago gertatuko da gatazka gogorrak bizi dituzten
gizarteetan. Ideologia nortasun nazionalekin edo klase sozialei buruzko ikuspegiekin lotuta
egoten da, eta, batez ere bortizkeriazko garaietan, horrek zenbait ondorio izaten ditu
biolentziari buruzko iritzian eta pertsonei ezartzen zaizkien etiketetan. Alde batetik,
biolentzia legitimoaren eta ez‐legitimoaren arteko bereizketa sakona agertzen da, eta,
biolentzia hori kausa on baten alde erabiltzen dela uste bada, legitimotzat edo zilegitzat
hartzen da. Bestetik, pertsonak lagun edo etsai bilakatzen dira, norberaren aldeko edo
aurkako, eta, etsaia bada biolentzia jasotzen duena, etsai hori ez da biktimatzat hartzen.
Laguna dena soilik izan daiteke biktima.
Ikuspegi horrek eragin nabarmena du biolentziazko irudien tratamenduan. Ikus dezagun
nolako jokabidea izan zuten hiru euskal hedabidek ─Correok, Deiak eta Eginek─ 1980an, bai
ETAk eta bai Espainiako eskuineko taldeek hilketa gehien egin zuten urtean. 48 Hilketak ETAk
eginak zirenean, Deiak ateratzen zituen irudirik gogorrenak, eta beti argitaratzen zituen
irudiak, eskura izanez gero (batzuetan, azalean; besteetan, barruan). Horrekin, Deiak ETAren
indarkeriaren aurkako konpromiso gogorra adierazi nahi zuen. Correok ere gehienetan
hildakoen irudiak argitaratzen zituen, baina ez beti, eta azalean Deiak baino gutxiago.
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Eginek, ostera, gutxitan erakusten zituen biktimen gorpuak eta hildakoen aurpegien irudiak,
ETAren biolentziari justifikagarria irizten ziolako.
Hilketak eskuineko taldeek eginak zirenean, Deiak eta Correok batzuetan ateratzen zituzten
hilotzen irudiak, batez ere hildakoak ongi bereizten ez zirenean. Correok azalean zein
barruan ateratzen zituen, baina Deiak beti barruan. Eginek azaltzen zuen gaitzespenik
indartsuena horrelako gertakizunen aurrean. Argazkirik izanez gero, beti agertzen zituen
gorpuen irudiak azalean, eta argazki oso gordinak erakusten zituen. Alde horretatik,
aipagarria da hiru egunkariek gaur egungoek baino irudi askoz ere gogorragoak argitaratzen
zituztela; denbora igaro ahala gizartearen sentsibilitatean aldaketa handia gertatu den
seinale.
Biolentziaren errepresentazioen bereizgarriak esfera pribatuan
Esfera pribatuan, aurreko atalean aipaturiko baldintzak betetzen ez dituzten
biolentzia‐errepresentazioak agertzen dira. Indarkeriaren biktimen lehen planoak ikus
daitezke, argazkian jende gehiago azaldu gabe.
Irudiek ikuslearengan eragiten duten efektua, aurrekoekin alderatuz, oso desberdina
da. Interneteko Ogrish webgunea heriotza eta biolentziazko irudien bilketan espezializatu
zen, eta uncover reality esaten zion egiten zuenari, hau da, “errealitateari estalkia kendu”.
Irudiek ez zuten inongo albisterik aldamenean, baizik eta izenburu bat bakarrik. Haietako
baten tituluak hau zioen: “Hil arte ziztatu eta kolpaturiko emakume heldua. Hegoamerika”.
Halako irudiek indarkeriarik gordinenaren aurrean jartzen dute ikuslea, eta efektu
asaldagarri argia lortzen dute.
Bistakoa da irudiak ez liratekeela onargarriak esfera publikoan azaltzeko. Esfera
pribatuko medioetan ere, era guztiz anonimoan bakarrik ager daitezke. Berehala salatzeko
gauza litzateke halako argazkietako biktimak Interneten identifikatuta zabalduko balira.
Hartzaile “naturalak” diren pertsona batzuei bakarrik uzten zaie halako irudiak modu
identifikatuan erabiltzea, hala nola auzitegietakoei, poliziari, abokatuei, epaimahaietakoei,
eta abar.
Bada maila baxuko beste benetako indarkeria mota bat, esfera publikoan erabiltzeko
zaila dena: biolentzia “jostagarriaz” ari gara. Youtuben eta Interneteko leku batzuetan,
biolentzia barregarriaren biktimen bideoak agertzen dira. Haien egileek “kokoteko” edo
“zaplazteko”en bideo izendatzen dituzte, eta badute lotura hasiberriei egin ohi zaizkien
ekintzekin. Esaterako, maltzurkeriarik ez duen norbaiti gonbitea egiten zaio kameraren edo
sakelakoaren aurrean zerbait egin dezan, eta atzetik kameralariaren konplizeak zaplaztekoa
ematen dio. Askotan, inguruko jendearen barreek “txantxa”ren eszena osatzen dute.
Halako bideoak ezin izango lirateke medio publikoetan emititu dauden bezala. Ez
litzateke onartuko inola ere haiek xede jostagarriaz erabiltzerik. Beste testuinguru batean
jarri behar lirateke ─inguru hezitzaile batean, esaterako─, eta halako ekintzak egitea
kritikatu eta barreak eragiteko aukera guztiak bertan behera utzi. Nahiz eta egileen asmoa
horixe izan.
Laburpena
Sexuarekin eta biolentziarekin lotutako irudietan gure gizartean erabiltzen diren
konbentzioei buruz hiru puntu nagusi aipa ditzakegu:
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1. Kode erabat desberdinek funtzionatzen dute esfera publikora edo pribatura
zuzentzen diren irudietan. Bai sexuaren eta biluztasunaren errepresentazioek eta bai
biolentziarekin eta heriotzarekin lotutakoek zenbait konbentzio errespetatu behar dituzte
esfera publikoan agertu nahi badute: irudiek «politikoki zuzena» deritzon esparruan kokatu
behar dute, «gustu onekoak» izan behar dute, eta, gainera, «ganorazkoak» eta
«errespetuzkoak» izan behar dute pertsonen duintasunarekiko.
Sexuari buruz, esfera publikoan, errepresentazio erotiko eta ez‐erotikoak aurkitu
daitezke. Mugak antzekoak dira bientzat, eta, funtsean, inplizitua denaren barruan kokatu
behar dute: ez da onartzen zakil tenterik, ezta alu‐ezpainik, eta ezta ekintza sexualik ere.
Irudi bat ikuste hutsaz nahikoa da erabakitzeko hura esfera publikorako egokia ala desegokia
den. Bestalde, azken hamarkadetan, errepresentazio horien mugak bigunduz joan dira esfera
publikoan.
Biolentziazko irudiei dagokienez, fikzioak errealitateak baino askatasun gehiago
eskaintzen du errepresentazio bortitzentzat. Benetako biolentziazko gertakizunen irudiak ez
du haren irakurketa alaia egiteko aukerarik eman behar, eta, aldiz, fikziozko irudi bortitza
gozagarri gerta daiteke. Aipagarria da alderantzizko eboluzioa egon dela benetako eta
fikziozko irudien artean, mugei dagokienez: gaur egun, lehenago baino askatasun gehiago
dago fikziozko irudietan, eta, aldiz, irudi errealek gero eta eragozpen gehiago daukate.
2. Sexuarekin lotutako irudiei dagokienez, erotismoa eta pornografia dira esfera
publikoa eta pribatua bereizteko erabiltzen diren kontzeptuak: erotismoa onargarria da
espazio publikoan, eta pornografia, berriz, pribatuan bakarrik da zilegi. Esfera publikoan,
erotismoa trataera oso landu baten bidez txertatzen da irudietan. Pizkundetik aurrera
pinturarekin garatu zen errepresentazio mota bat da, eta batez ere emakumezkoen gorputz
biluzi edo erdi‐biluziak inpaktu erotiko sendoa eragiteko moduan aurkeztean datza haren
funtsa. Hala ere, halako irudiak sexistatzat har ez daitezen, horrelako trataerak ez dira
alferrik edo debalde erabili behar.
Bestalde, pornografia hitzak espazio pribatuan bakarrik erabil daitezkeen irudientzat
balio du. Haren tradizioaren eta zentsuraren lerro nagusiak aurkitzeko, XVI. mendeko
Italiaraino eta XVII. eta XVIII. mendeetako Frantzia eta Ingalaterraraino egin behar da
atzerantz, baina XIX. mendean hasi ziren gobernuak horretaz bereziki arduratzen. Hain
zuzen, mende haren azken aldera eta XX.aren hasieran, argazkilaritzan eta zineman lehen
planoak erabiltzen hasi zirenean, punturik gorenera eraman zen pornografia bisualaren
bereizgarri nagusi bat: organo genitalak markatzea.
3. Biolentziarekin lotutako irudiei buruz, espazio publikora zuzendutako imajinak
errealak direnean, trataera berezia izan behar dute, ikusleak «sufrimenduaren aurreko
errukia» erakuts dezan. Halako errepresentazioek «humanizatuak» egon behar dute: badago
joera alde batera uzteko hilketa edo suizidioen une nagusiak, aurpegi eta gorputz hautsi edo
mankatuen lehen planoak, eta orobat biolentziaren alderik esplizituenak. Bestalde, ikusleak
ez du topo egin behar hondamen‐ edo heriotza‐ekintza gordinarekin aurrez aurre, eta,
horregatik, komenigarria da biktimak pertsona gehiagoz inguraturik azaltzea irudietan.
Hala ere, hedabideen lerro editorialak edo ideologiak oso baldintzatu dezake irudi
bortitzen tratamendua, batez ere gizartean gatazka gogorrak daudenean. Biolentzia mota
batzuk legitimotzat har daitezke, eta beste batzuk ez‐legitimotzat, eta medioek joera
indartsua izan dezakete irudi gordinagoak argitaratzeko biolentzia ez‐legitimoa dela uste
dutenean, eta alderantziz.
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Esfera pribatura zuzendutako biolentziazko irudi errealetan, bortizkeriaren efektuak
era zuzen eta hurbil batean ikustera behartzen dira ikusleak. Irudiek ez dute inolako
mekanismorik erabiltzen irudiak ikustearen efektuak biguntzeko, alderantziz baizik, ikuspegi
gordinenak indartzen baitituzte. Modu jostagarrian erabilitako indarkeria ere ez da
onargarria izaten esfera publikoan: «dibertsiorako» emandako kolpeak eta jipoiak, adibidez.
Esfera publikoan ari den medio batek halakoak aurkeztea erabakitzen badu, ekintza hori
gaitzespen‐testuinguru batean jarri beharko du. Fikziozko biolentziari dagokionez, espazio
pribaturako izaten dira muturreko gore generoarekin lotutako irudiak, besteak beste.
Hortik aparte, distantziak eta anonimotasunak eragin nabarmena dute benetako
biolentziaren tratamenduan. Zenbat eta urrunagokoa eta anonimoagoa izan irudia, orduan
eta askatasun handiagoa izango da hura esfera publikoan aurkezteko. Baina, sexuarekin
lotutako irudiek ez bezala, gizakiek zein naturak eragindako biolentziaren imajinek ezin dute
anonimo moduan funtzionatu biktimak norberaren gizartekoak direnean.

Gogoetarako galderak
‐ Non kokatu behar da Internet, espazio publikoan ala pribatuan?
‐ Noren biluztasuna hartzen da naturalagotzat gizartean, emakumezkoarena ala
gizonezkoarena? Zergatik?
‐ Erabil daiteke gizonezkoaren gorputza emakumezkoenarekin bezainbat indar erotiko
lortzeko?
‐ Noiz bihurtzen da sexista emakumezkoaren irudi erotiko bat?
‐ Gaur egun erabiltzen al dira irudi pornografikoak kritika politikoa egiteko?
‐ Zergatik erabiltzen da sexuarekin lotutako hainbeste nahasgarri bisual gure gizarteko
espazio publikoan?
‐ Biolentziazko irudiei dagokienez, zergatik izaten dute tratamendu desberdina hemengo eta
kanpoko biktimek?
‐ Noiz erakusten dira espazio publikoan pertsona hilen aurpegiak?
‐ “Gaur egun, inoiz baino biolentzia‐irudi gogorragoak azaltzen dira hedabideetan”. Ados
zaude?
‐ “Biolentzia‐irudiak ezin dira inoiz ere modu jostagarrian erabili espazio publikoan”. Ados
zaude?

Zereginak
1. Konparatu Arrakisen publizitatearen bi irudi hauek.
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2. Benetako biolentzia. Egin benetako biolentziazko irudien bilaketa Interneten, eta bereizi
espazio publikoan erabiltzeko egokiak direnak eta ez direnak.
3. Fikziozko biolentzia. Ikusi, adibidez, Pablo Bergerren eta Alex de la Iglesiaren Mamá, eta
esan egokia den ala ez espazio publikoan erakusteko, eta zergatik. Gore generoarekin
lotutako beste edozein film ere erabil daiteke.
4. Bilatu espazio publikoan ─telebistan edo egunkari batean─ sexuarekin lotuta agertu den
irudi taburen bat. Esan zergatik izan den posible irudi hori agertzea.
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Baionan egindako pintura erotikoen erakusketa batek sortutako arazoak.
Estatu Batuetako politikari baten suizidioa kameren aurrean.
Estatu Batuetan zirkulazio‐istripu batean hildako neska baten argazkiak Internet bidez
zabaltzegatik sortutako iskanbila

Glosarioa
Biolentziazko irudia: gerra, hondamendi eta istripuetako hildakoak eta zaurituak ager
daitezke; edo pertsonak pertsonen aurka indar fisikoa erabiltzen; edo heriotzarekin lotutako
edozein irudi; edo odola azaltzen duen edozein imajina. Benetakoa zein fikziozkoa izan
daiteke, eta animaliak ere izan daitezke protagonistak.
Biolentzia esplizituzko irudia: bortizkeriazko ekintza baten gune nagusiak hurbiletik hartuta
azaltzen dituen irudia; hiltzeko unea azaltzen duena; odol kantitate handiak edo barrukiak
erakusten dituena.
Espazio publikoan ager daitekeen irudia: irizpide orokor batzuk betetzen dituen irudia;
funtsean, gustu onekoa eta ganorazkoa izatea.
Espazio pribatuan ager daitekeen irudia: irudi oso gordinak eta gustu txarrekoak espazio
horretan bakarrik dira zilegi.
Ganorazko irudia: ganora da esfera publikoan erabiltzen diren irudiek bete beharreko
baldintza bat. Gizarteko ikuspegi etikoak eta arau moralak errespetatzen dituela esan nahi
du.
Gustu oneko irudia: gizartearen ikuspegi etikotik eta arau moraletatik abiatuta eraikitako
irizpide estetikoak erabiltzen dituena.
Hildakoaren irudia humanizatzea: plano orokorrak erabiltzea, eta biktima pertsonaz
inguratzea.
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Irudi debekatuak: ez dira onartzen ez espazio publikoan ez pribatuan; haur‐pornografiaren
irudiak, adibidez.
Irudi erotikoa: sexualki estimulatzeko diseinatua dagoen irudia.
Irudi tabuak: batez ere sexuarekin lotutakoak. Espazio publikoan haiek erakusteko debeku
indartsua dago. Haien artean daude beste garai batzuetan arruntak izandako irudi batzuk,
hala nola gizonezkoaren zakil tentea eta emakumezkoaren aluaren irudi hurbila.
Irudi pornografikoa: sexu‐harremanak azaltzen dituen eta sexu‐organoak argi erakusten
dituen irudia, gehienetan sexualki estimulatzeko helburua duena. Espazio pribatuan soilik da
erabilgarria.
Irudi pornografiko apurtzailea edo transgresorea: inoiz, irudi pornografikoa espazio
publikoan onartzen da, artearekin edo osasun‐kontuekin lotuta doalako.
Sexuarekin edo biluztasunarekin lotutako irudia: biluztasun‐maila handia duten irudiak,
harreman sexualak erakusten dituztenak, eta intentzio erotikoarekin egindako guztiak.
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