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1. KAPITULUA
Sarrera: ziberkazetaritzaren oinarriak eta
hastapenak
Irati Agirreazkuenaga Onaindia

Ziberkazetaritzak edo sarean sortutako kazetaritzak etengabe eta denbora laburrean aldaketa
ugari izan ditu, halako moldez non gaur egun negozio-bide eta argitalpen-eredu osoak
eskaintzen dituen kazetaritzaren aro bereizitzat har baitezakegu. Paperezko prentsaren
lehenengo edizio digitalak agertu zirenetik 10 urte baino gehiago igaro diren honetan,
dagoeneko ziberkazetaritzak bere oinarriak ondo sustraituta dituela esan daiteke, nahiz eta
ezin dugun bere bilakaera-prozesua bukatutzat eman. Hala ere, oraindaino sareko
kazetaritzak izandako aurrerapenak izugarriak izan dira, kontuan izanik hasierako urteetan,
baldintza teknikoak eta esperientziarik eza zirela-eta, hedabide digitalak euskarri
tradizionaleko argitalpenen kopia hutsak baizik ez zirela.
Kazetaritza eta teknologia digitalak 1980an elkartu ziren lehenengo aldiz, eta hurrengo
hamarkadetan zehar garatuko zen elkartze hori. Topaketa horrek funtsezko aldaketak eragin
ditu gizarteko hedabideetan eta komunikazio molde klasikoetan; teknologia digitalen
agerpenak kazetaritza-mezuak sortzeko, ikertzeko eta hedatzeko prozesu tradizionalak
aldatu ditu; are gehiago, igorlearen eta hartzailearen, kazetariaren eta publikoaren arteko
langa bera ere lausotua agertzen da. Azken batean, teknologia digitalak kazetaritzaren
lanbidearen beraren oinarrizko alderdiak itxuraldatu ditu, eta urteen poderioz, itxuraldaketa
horiek behin finkatuta, haien ezaugarriak eta erabilerak ulertzera heldu da. Bereizgarri
horien artean, nabarmentzekoa da kazetaritza-hizkuntzan jazotako berrikuntzak, alegia,
hipertesturako, multimediarako eta elkarreraginerako prest dagoen inguruan irauteko sortu
den hizkera. Testuinguru honetan, ziber-hedabideek trebetasun komunikatibo berezietara
egokitu behar izan dituzte lan-errutinak, euskarri digitalerako egokiak diren zerbitzuak
ezarriz eta sendotuz. Hortaz, garai batean egunkaria, irratia eta telebista agertzeak berriak
emateko genero eta estilo bereziak sorrarazi zituen bezalaxe, esan daiteke bitarteko eta
euskarri digitalen “lur-hartze”ak inguruan gertatzen dena kontatzeko eredu berriak agertzea
bultzatu duela.
Beharrezkoa iruditzen zaigu kazetaritza-mezuak kodifikatzeko eran fenomeno berri
hauek izandako eragina modu zehatzean agertzea. Adostutako terminologiarik ezean, Javier
Díaz Noci eta Ramón Salaverría (2003: 16) irakasleek ziberkazetaritzaren idazkera
terminoaz bataiatu zuten lan- eta akademia-arloko diziplina berria izango zena.
Horrenbestez, ez dira gutxi gaurdaino sareko hedabideetan idazteko pauso eta gomendioak
argitaratzen dituzten eskuliburuak. Sarrerako kapitulu honen helburua zera da:
ziberkazetaritzak agerpenetik garai modernoagoetaraino izandako bilakaera agertzea,
euskarri tradizionalean eta digitalean garatutako komunikazio molde guztiak aipatuz.

ZIBERKAZETARITZAREN OINARRIAK ETA HASTAPENAK

1.1. Sareko komunikazioaren bereizgarriak

Sarearen berezko izaera hibridoak eragina du kazetaritza-informazioaren ekoizpenean eta
kontsumoan. Foroak, txatak eta posta elektronikoak igorleen eta hartzaileen arteko
distantzia laburtzen dute, kazetariaren eta haren inguruaren arteko elkarreragina erraztuz.
Izan ere, kazetarientzat tokian tokiko espazioan integratzeak berebiziko garrantzia du
(Burgoon, Burgoon eta Fuller, 1987: 128). Foro edo elkarrizketa digitaletan bitarteko edo
komunikazio-maila batek baino gehiagok bat egiten dute: parte-hartzaileek beren arteko
hizketaldiak dituzte, baina elkarreragin horretatik sortutako testua milaka erabiltzaileren
eskura dago.
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1. TAULA
Komunikazioaren metamorfosia
Iturria: García de Torres eta Pou Amérigo (2003: 53)

Paperean eta sarean sortzen diren kazetaritzek bereizgarri semiotiko eta diskurtsibo
desberdinak dituzte. Cabrera González-en aburuz, ziberegunkari eraginkor batek ondorengo
ezaugarriak bete behar lituzke (Cabrera González, 2001: 1) Baliabide multimediatikoak
(audioa, testua eta irudia) erabiltzea publizitatean; 2) Mezuak esteken bitartez aberasteko
helburuaz, hipertestuak edo liburutegi birtual bat ezartzea; 3) Berehalakotasuna eta
informazioa etengabe eguneratzea; 4) Online sortutako hemeroteka izatea, hau da, sarearen
mugagabeko memoriari esker, datu-base eta artxiboetarako sarbidea eskaintzea; 5) Neurrira
egindako argitalpenak, hots, produktua bera irakurlearen interesetara egokitu ahal izateko
aukera; 6) Elkarreragina, bi noranzkoko harremana bultzatzea; 7) Ziberespaziotik
zabaltzeko erraztasuna.
Autore berberak lau fase bereizten ditu egunkari digitalaren bilakaeran. Lehenengoa,
faksimile eredua deitzen duena: paperezko egunkariak eskaneatuta esekitzen dira sarean.
Bigarrena, egokitutako eredua: inguru birtualeko ezaugarri batzuk ageri dira, esteken
erabilera esaterako, eta orrialdeen aurkezpena ez da paperekoa bezalakoa. Hala ere, diseinua
nahiko sinplea da, eta testuak berdina izaten jarraitzen du paperean eta edizio digitalean.
Hirugarrena, eredu digitala dugu: aldi horretan, hedabide digitalek espresuki haientzat
diseinatutako formatua agertzen dute, hedabideok eskain ditzaketen abantaila gehienak
aprobetxatuz. Ziberegunkariaren eredu hori interaktiboagoa eta bisualagoa da, eta
paperezko argitalpenak eskaintzen ez dituen zerbitzuz eta edukiz dago hornituta. Azkenik,
laugarrena, Cabrera-k multimedia eredua deitzen duena: paperezko egunkariarekin
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alderatuz, bai itxuran bai edukietan, guztiz desberdina den produktua dugu; formatu
askotarikoen (irudi finko, testu, soinu, bideo) erabilerari eta elkarreraginari ahalik eta
probetxu gehien ateratzen zaie; irakurlearentzako aukeraketa-hautuak ugaltzen dira, eta
paperezko bertsioan ez diren zerbitzu osagarrien sorta handia eskaintzen da (Yus, 2003:
325).
Hala ere, aipatzekoa da albistearen “eraikuntza ideologiko”aren prozesuak berdin dirau
bi bertsioetan. Hain zuzen, egunkari bakoitzak bere joera politiko edo ideologikoei jarraituz
ezartzen dituen iragazkiek berdin diraute sarean eta paperean.

1.2. Sareen sarea kazetaritzaren garapenerako euskarri gisa

Hedabide berrien sorrera bultzatu duten hainbat bitarteko eta euskarri izan dira
kazetaritzaren historian zehar. Prentsa idatziak, irratiak eta telebistak mezuak lantzeko eta
aurkezteko modua aldatu zuten bezalaxe, World Wide Web delakoan kazetaritzak bere
joera espezifikoak finkatuko ditu, besteak beste, egitura hipertestuala, multimedia eta
elkarreragina aintzat hartuz. Informazioaren edizioa eta aurkezpena errazteko egindako
aurrerapenek ziberespaziorako berariaz sortutako komunikabide eredu berriak bultzatu
dituzte, eta horietako asko gaur egun erreferentziazko informazio-plataforma bihurtu dira.
Dena dela, azpimarratzekoa da egitura mediatiko digital oro —jatorrizko enpresa
analogikoa izan edo ez— aurretik sortutako hedabideen abantailaz baliatzen dela: prentsa
idatziaren ezaugarri dugun informazio iraunkor eta sakona, ikus-entzunezko hedabideen
bizkortasun eta adierazkortasunarekin konbinatuz.
Ziber-hedabideek komunikabide tradizionalen zailtasunetako batzuei aurre egin diete,
besteak beste, informazioa lantzeko behar duten denbora eta espazio faltari dagokionez. Era
berean, kostuak murrizteko Internetek eskaintzen dituen aukerek mesede egin diete sarean
sortutako negozio informatiboei. Ulertzekoa da, beraz, hasiera-hasieratik kazetaritzaenpresa gehienei euskarri berria erakargarri suertatu izana, eta horrek aldi berean
pentsamolde digitalerantz bideratu ditu.
SAREKO HEDABIDEAK
Elkarreragina
Berehalakotasuna
Pertsonalizazioa
Tokikotasunaren galera
Leialtasun apala
Multimedia-zerbitzuak

HEDABIDE TRADIZIONALAK
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Hausnarketa
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Estandarizazioa
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Paperezko euskarria

2. TAULA
Sareko hedabideen eta euskarri tradizionaletan garatutakoen ezaugarriak
Iturria: Cerezo eta Zafra (2003, apud Larrondo, 2008)
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Errealitate mediatiko berri honen aurrean, antzinako paradigma komunikatiboetako
baliabideek balioa galdu dute. Alde batetik, hedabideen euskarriaren eta formatuaren
araberako bereizketak desagertu dira, integrazio mediatiko bateranzko bidean gaudela
adierazten duen gertaera; hau da, denbora aurrera joan ahala, gero eta zailagoa izango zaigu
prentsa idatzia, irratia, telebista, sareko informazioa, datu-bankuak, ordenagailu bidezko
transmisioak, eta abar desberdintzea, komunikazio era horiek guztiak bakarra izatera
helduko baitira (Sahagún, 2004: 89). Bestalde, aldaketa horien harira, eztabaida bizia sortu
da hedabide bat zer den edo ez den ezartzeko garaian. Kode edo iturri irekiko kazetaritza
deritzonak (Open Source Journalism) —alegia, blog, copyleft lizentzian oinarritutako doako
prentsa, orrialde pertsonalak, eta abar— azaleratu ditu adierazpen- eta komunikazio-aukera
berriak, ohiko informazio-egiturak eta audientziaren kontsumo-jarrerak eraldatu dituztenak.
Lasswell-en eskemaren (igorle>bitarteko>mezu-hartzaile) bertsio dinamikoago bat agertzen
zaigu, beraz. Ildo horretatik, aipatzekoa da blogen sorrera (norbanako zein talde batek
edozein gairen inguruan sortutako argitalpenak), behin baino gehiagotan gertakari
iraultzailetzat jo izan baita atari horiek informazioa demokratizatzeko duten gaitasunagatik
(Larrondo, 2008: 26). Aldi berean, kazetaritza eta gizartea bera hurbilarazteko balio izan
dute, nahiz eta azpimarratu beharra dagoen blogging deritzon fenomenoa ez dela Internet
bidezko kazetaritzarekin nahasi behar; izan ere, blog guztiak ez dira kazetaritza-ikuspuntu
batetik sortuak.
Beraz, Interneten hedapen azkarrak sarean eta sarerako soilik sortutako hedabideen
ugalketa ere ekarri du. Une horretatik aurrera, euskarri tradizionaletan oinarritutako hainbat
komunikazio-enpresak zuzeneko lehiakidetzat jo izan dituzte Interneten zertutako hedabide
horiek, horrek audientzia osoa gero eta segmentu txikiagotan zatikatu dezakeela ikusirik.
Alabaina, Internetek, hedabide tradizionalak desagerrarazi beharrean, publiko berriak
erakarri ditu, batez ere pantailetan eta aparatu elektronikoetan edukiak kontsumitzera
ohituak dauden talde gazteenak (Larrondo, 2008: 26). Gauzak horrela, azkeneko urteetan
agertutako komunikabide molde berrien sorrerak aurretik zeudenak egokitzera bultzatu
dituela baiezta daiteke, eta ez, halabeharrez, desagerraraztera. Garrantzitsutzat jotzen dugu
auzi hori argitzea; izan ere, sarean sortutako lehenengo hedabideekin batera (funtsean
prentsa idatzitik eratorriak), ez ziren gutxi izan idatzizko egunkari tradizionalen betiko
desagerpena iragartzen zuten iritziak. Kazetaritza molde berri batzuen bideragarritasuna
guztiz ukatzen zuten aburuak agertu ziren, Interneten lehenengo garai hartan zabaldutako
mesfidantza eta zalantzak ahotan hartuz. Nolanahi ere, urte gutxi batzuen buruan aipatutako
uste eta iragarpenok oinarritzat zituzten hizka-mizkak aienatu eta bestelako eztabaidei bide
eman zitzaien, hala nola, Interneten haziz zihoazen enpresa berrien beharrizanak eta haien
produktuen azterketak mintzagai zituztenei. Kontua zen komunikazio digitalak zer enpresa
mota sortzeko aukera emango zuen finkatzea, eta, aldi berean, paperezko euskarridun
komunikabideek zer negozio eredu hartu behar zuten etorkizunean irauteko, aintzat izanik
pertsonalizatutako egunkari elektronikoekin lehian aritu beharko zutela.
Urteak aurrera joan ahala, sarean agertutako argitalpenak kazetaritza-enpresa
tradizionalen eskaintzaren gehigarri bihurtu direla ziurta daiteke. Gaur egunean idatzizko
hedabideak, irratiak eta telebistak sareak pizten dituen kontsumo era berrietara egokitu dira,
eta Internetekin batera bizi dira. Euskarri tradizionaletan oinarritutako komunikabideek,
beraz, enpresak garatzeko aukera estrategiko eta komunikazio eredu berriekin topo egin
dute sarean. Horrela, akademia-arloan ere, aditu gehienek paperean landutako kazetaritza
moldearen eta kazetaritza digitalaren balio bereizgarriak nabarmentzearen alde egin dute,
lehenengoen desagerpenaren ideiak uxatuz eta elkarrekin bizi daitezkeen bi eredu
komunikatibo direla azpimarratuz.
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Kazetaritza-enpresak, orobat, aurreko urteetan bestelako euskarrietan garatu eta
finkatutako markarekin agertu dira sarean, hain zuzen, edonor berriemaile bihur daitekeen
mundu digitalean aldez aurretik ezaguna den marka baten pean azaltzeak emandako
sinesgarritasuna aprobetxatzeko. Horrez gainera, poliki-poliki, kazetaritza-lanen kalitateak
ere gora egin du, erabiltzaileen aukeraketaren eta parte-hartzearen eskakizunei erantzunez.
Horretarako, ezinbestekoa da informazio digitalaren arrazoibideen ezaugarriak aintzat
hartzea, esaterako, erabiltzaileen parte-hartze zuzena eskaintzen duten zerbitzuak ezarriz.
Areago, kazetaritza kontzeptu klasikoetan gertatutako aldaketek hainbesterainoko eragina
izan dute produktu informatiboen kalitate parametroetan, non gaur egun kalitatezko zerbait
zer den definitzea irakurlearen esku baitago.

1.3. Hedabideak sarean

1990eko hamarkadaren bigarren erdialdean jazotako boom informatikoak, atomotik
bitetara 1 igarotzeak eta sareen sarea estandarizatzeak erabat aldatu zuen masa-hedabideen
jarduna. Hamarkada berean lehenengo aldiz bat egin zuten masa-hedabideek eta World
Wide Web 2 edo munduko sare zabalak; jazoera horrek errotik aldatuko zituen kazetarien
beren lan-ohiturak —ikuspegi profesionaletik—, baita haien praktikak aztertzeko ildoak —
akademia-arlotik—. Irrati eta telebistak ikus-entzule multzo zabal baten babesa lortzeko
behar izan zituzten urteek ez dute zerikusirik Interneten sare erraldoiak izan duen hedapen
eta onarpen azkarrarekin. Era berean, nabarmentzekoa da sareen sareak prozesu
komunikatiboetan izandako eragina, batik bat informazioa sortzeko, erabiltzeko eta
zabaltzeko prozesuei dagokienez. Sareak elkarrekin lotutako guneen mundu mailako
espazioa ordezkatzen du, hain zuzen, norbanakoaren nonahikotasuna birtualizatu eta beste
erabiltzaile batzuekin informazioa trukatzea ahalbidetzen duen espazioa. Halaber, sareak
eskaintzen dituen komunikazio erek (pertsona arteko komunikazio hurbila zein masa handi
eta ezezagun bati zuzendutakoa) harreman- eta antolaketa-egitura bereziak sorrarazi ditu,
“Sareko Gizartea” (Castells, 1998 apud Larrondo, 2008: 21) deritzon gizartearen beraren
ikuspegi berria zabalduz.
20 urte ondoren ez da erraza soilik euskarri tradizionalean irauten duten hedabideekin
topo egitea; izan ere, inguru mediatikoan denek nahi izan diote informazioa etengabe
eguneratzeko eta hobetzeko aukera eskaintzen dien sareari lehiakortasunez aurre egin,
horretarako elkarreraginaz eta bestelako baliabide narratiboez baliatuz (Larrondo, 2008:
19). Era berean, azkeneko urteetan komunikabide digitalek izandako hazkundeak sendotu
egin du ziberkazetaritzaren beraren jarduna, baita haiek urratutako bidea ezagutzeko eta
ulertzeko bideratu diren ikerketa andanak.
Lehen ikusian, komunikabideek sarean produktuak sortu, berritu eta eskaintzeko
mugarik ez dutela esango genuke; Pavlik-en hitzetan, “kazetaritza bitarteko moduan
Internetek dituen muga erreal bakarrak banda zabala, konektagarritasuna eta edukien
sinesgarritasuna dira” (Pavlik, 2005). Beraz, gaur egungo panorama mediatikoa euskarrien
uztarketa bultzatzen duten hedabideek eta konbergentziarako joerak osatzen dute. Gauzak
1

Bit delakoa informazio digitalaren neurgailua dugu. Izena binary digiten apokopetik dator, ordenagailuak onesten
duen alfabeto bitar bakarra (0-1) (Larrondo, 2008: 20).
2
1991. urtean Tim Berners-Lee-k eta Robert Callou-k sortutako sare honek Interneteko informazioa erabilgarri
jartzen du HTTPren (HyperText Transfer Protocol) bitartez, eta gaur egungo web-orrien oinarria da.
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horrela, sarean lehenengoz agertu ziren hedabide horietatik egundaino igarotako denborak
aukera ematen du Interneten sortu diren hedabide berriak eta haiek ezarritako komunikazioestrategiak aztertzeko. Ziberkazetaritzaren adierazpide narratiboak (irrati, telebista eta
prentsa idatzitik ezberdinak) ulertzeko garrantzitsuak izan daitezkeen ikuspuntuak liburu
honetako 3. kapituluan garatuko dira.
Ildo berean, Internet bera bitartekari eta komunikabide modura aztertzerakoan,
komunikazio kontzeptuak formulazio berri bat behar duela antzeman dakioke.
Birformulazio horrek kontuan izan beharko du noranzko bakarreko komunikazio era batetik
norabide askorako komunikaziora igaro garela, horixe baita informazioak sarean hartuko
duen jokaera. Horrenbestez, Internetek hainbat erabilera komunikatibo hartzen ditu, Morris
eta Ogan-ek eskainitako mailaketaren arabera sailka daitezkeenak (Morris eta Ogan, 2002:
138):
1. Banan-banako komunikazio asinkronikoa (esaterako, posta elektronikoa).
2. Askoren arteko komunikazio asinkronikoa (berri-taldeak, eztabaida-lekuak, postazerrendak, wikiak, eta abar).
3. Banan-banako komunikazio sinkronikoa, batek gutxirentzat edo batek askorentzat
sortua (esaterako, txata).
4. Maila eta mota askotako komunikazioa hartzen duen komunikazio asinkronikoa, hau
da, erabiltzaileak gune konkretu baten bilaketa bideratzen duenean.
Adituen aburuz, hedabide guztien artean Internet da komunikabiderik zehatz, sakon,
berritzaile eta konplexuena, haren izaera iraultzailea dela medio (Kerckhove, 1999: 19),
komunikazioaren munduaren aldaketen erdigune bihurtu den hedabidea, besteak beste, bere
gaitasun metamorfikoari esker (Larrondo, 2008: 22). Halaber, sareak bereganatutako
nagusitasun horrek balio erantsi handiko komunikazio ereduak sortzeko bideak zabaldu
ditu. Haren dohainen artean, azpimarratzekoa dugu kodeen eta adierazpen berrien arteko
konbergentzia. Bestalde, informazio-kantitate ikaragarria biltzeko eta gordetzeko aukera
ematen du une oro erabiltzailearen eskuetara egongo diren datuak eskainiz, lekuak eta
denborak garrantzia galtzen dutela. Horrek guztiak etengabeko kontsumo jarraitua duen
hedabide erakargarria bihurtzen du Internet, eta dagoeneko horren kontsumoa zenbait
komunikabide tradizionalena baino handiagoa da. Estudio General de Medios (EGM)
delakoaren arabera, 2010eko apiriletik 2011ko martxora bitartean egindako azterketan
Internetek % 39,9ko sartzea bereganatu duela azaltzen du, egunkari (% 38,8) eta gehigarrien
(% 19,3) aurretik. Telebista (% 88,1) eta irratiaren (% 57,9) atzetik dago oraindik, baina
azken bi urteetako garapena ikusita, Internet da proportzionalki erabiltzaile gehien
bereganatu duen hedabidea: 2007-2008 (apirila-martxoa) bitarteko azterketan % 28,3ko
sartzea zuen, 2008-2009 (apirila-martxoa) % 31,7koa eta 2009-2010 (apirila-martxoa)
bitartekoan % 35ekoa.
Audientzian izandako gorakada, Internetek eskaintzen dituen kontsumo era anitzen
erantzuna besterik ez dela esan daiteke. Arean ere, behin euskarri tradizionaletan
inposatutako tekniken mugak desagerturik, sareko erabiltzailearen kontsumo esperientzia
askeagoa izateaz gainera, informazioaren beraren lanketak eta aurkezpenak ere bestelako
jitea hartzen dute.

1.4. Ziberkazetaritzaren garapena: lehenengo hedabideak eta bilakaera-aldiak
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Interneten ezarritako masa-hedabideek egitura mediatiko indartsua garatu dute, euskarri
digitalaren gaitasun komunikatiboei helduta. Baina gaitasun horiek ez dira bat-batean
ezerezetik agertu, baizik eta garai bateko hedabideek izandako metamorfosiari esker;
horrelaxe adierazten du mediamorfosi teoriaren egile Roger Fidler (1997) kanadarrak.
Fidler-ek sei etaparen bitartez ulertarazten digu sortutako hedabide berrien garapena.
Hasieran, komunikabide berriak eta tradizionalak gizarte berean bizi dira, baina bakoitza
bere aldetik (aldi bereko eboluzioa); ondoren, aurretik zeuden hedabideen ezaugarriak
hartuz bere izaera egokituz doaz (metamorfosia). Horrela, hizketa berezi baten bitartez,
hedabide berriek hartzaile berriak erakartzen dituzte (ugalketa); ordurako mehatxutzat
dituzte aurretik zeuden komunikabide zaharrak, eta, beraz, beren dohainak ahalik eta gehien
ustiatzeari ekingo diote (biziraupena). Une horretatik aurrera, hedabide berriak audientzia
segmentu zehatz batzuen leialtasuna lortzen hasten dira (aukera eta beharra) (Larrondo,
2008: 30).
Ondoz ondoko aldi horien bilakaera irratiak eta telebistak garai batean gizartean
finkatzeko jasandako egokitzapenaren antzekoa da. Are gehiago, Ainara Larrondo doktore
irakaslearen hitzetan, belaunaldi oso bat igaro ohi da hedabide batek, bere ezaugarri
berezien eta izaeraren garapenari esker, heldutasun-maila sendoa lortzen duen arte. Fidleren iritziz, masa-komunikabideen historiari erreparatuz, hedabide batek gutxi gorabehera 30
urte behar ditu, publikoak bereganatu ditzan beraren hizkuntza eta eginkizun bereziak
(Larrondo, 2008: 31).
Ondoren, arlo honetan jantziak dauden zenbait autoreren iradokizunak kontuan hartuz,
hiru alditan banatuta agertuko dugu sarean sortu eta garatutako kazetaritzaren bilakaera:

1.4.1. Lehenengo aroa: papera sarean

1970eko hamarkadan hasi zen kazetaritza elektronikoa bere lehenengo pausoak ematen,
audio-testua, tele-testua, bideo-testua eta antzeko sistema elektronikoak agertzearekin
batera (Armañanzas et al., 1996: 77-87). Horiez gainera, transmisio edo bidalketa
elektronikoan oinarritutako beste eredu batzuk ere aipatzekoak dira, hala nola, fax bidezko
egunkaria, eta diskete malguan —VB Magazine kasu— edo CDetan egindako argitalpenak
—Newsweek Interactive (1993), CDNautilus (1990) —. Euskarri horietan agertutako
lehenengo gaztelaniazko hitzak CD-Magazine (1994) eta ABC egunkariak CDan
argitaratutako gehigarri kulturalean azaldu ziren (Larrondo, 32).
Egunkari elektronikoak 1980ko hamarkadan agertu ziren lehenengo aldiz Ameriketako
Estatu Batuetan; zehazki, Chicago Tribune izan zen 1992an America Online (AOL)
sarearen bitartez Interneten agertu zen lehenengo egunkaria. Hala ere, urtebete geroago San
Jose Mercury Centerrek (California) San Jose Mercury News edizio erabat digitala jarri
zuen martxan sarean, AEBko lehenengo egunkari digitala (Larrondo, 2008: 33). 1995erako,
225 egunkari estatubatuarrek baino gehiagok zuten ordezkaritzarik sarean (Carlson, 2003:
49 apud Larrondo, 33).
Europan, 1994an hasi ziren egunkari ezagunenak Interneterako saltoa egiten; esaterako,
Erresuma Batuko Daily Telegraph egunkaria Electronic Telegraph izenpean agertu zen.
Espainiako estaturen kasuan, aldiz, El Temps Valentziako astekari kulturala izan zen aldianaldian era digitalean argitaratzen hasi zen lehenengo hedabidea, Servicom sarearen bitartez.
Urte berean, El Periódico de Catalunyak albiste-buletina jarri zuen (Servicom-en baita), eta

7

ZIBERKAZETARITZAREN OINARRIAK ETA HASTAPENAK

ordurako Estatuko Aldizkari Ofiziala (B.O.E. delakoa) eskuragarri zegoen Interneten (Díaz
Noci eta Meso, 1999: 20). Harrezkero, paperean argitaratutako egunkarien Interneteko
bertsioak agertzen hasi ziren, hala nola katalanezko Avui (1995), La Vanguardia (1995), El
Mundo del Siglo XXI (1996) eta El País (1996) (Larrondo, 2008: 34).
Hasierako aldi hartan, sarean agertutako prentsa idatziaren edukiak paperean
argitaratutako berberak ziren, Interneteko atalerako lan egiten duten kazetariek informazio
bera errepikatu besterik ez baitzuten egiten (Pavlik, 2005: 83). Aipatzekoa da Espainiako
estatuko 1990eko hamarkada bukaerako egunkari nagusien “bertsio elektronikoa”
paperezkoen berdin-berdinak zirela (Canga et al., 1990: 179). Artean, gainera, hedabide
digitalek nekez erabiltzen zituzten hipertestuaren gaitasun komunikatiboak, eta kazetaritza
idatziaren arau berberak aplikatzen zituzten. Azken batean, orduko enpresentzat sarean
agertzearen balioa beren markari modernitate ukitu bat emateko modua besterik ez zen
(Salaverría, 2005: 11). EITB euskal komunikazio talde publikoaren kasua ere antzekoa
dugu: 1996an sortutako haren lehenengo webguneak, Eitb.com, taldeko hedabideei buruzko
informazioa baino ez zuen agertzen, eta atari korporatibo baten antza zuen
(Agirreazkuenaga, 2011: --). 2003an aldatuko zen webgune horren egoera, EITBNET sortu
eta Internetek eskatzen dituen balio espezifikodun edukiak azaltzen hasi zirenean.

1. IRUDIA
Eitb.com-en lehenengo webgunea
Iturria: Larrondo (2011)

1.4.2. Bigarren aroa: sarearen abantailak ustiatuz

1997tik aurrera argitalpen digitalak Internet autopromoziorako bitarteko gisa erabiltzetik
negozio-unitate berezi izatera igaro ziren. 1990eko hamarkadaren bukaeran, egunkari
entzutetsu ia guztiek sareko kidea zutenean, Interneterako ex profeso sortutako lehenengo
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egunkari digitalak agertu ziren. Espainiako Estatuan Estrella Digitalen kasua dugu
aitzindari (1998). Orduantxe hasi ziren, baita, sarerako sortutako bestelako argitalpenak
(web-blog, me-zine, eta abar) arrakasta lortzen, eta irrati eta telebistek, euskarri berriaren
baliabide multimediatikoez oharturik, horiek lantzeari ekin zioten; izan ere, esan bezala
ordura arte ikus-entzunezko hedabide horiek sarea katearen beraren izen eta
programazioaren plataforma korporatibo gisa besterik ez zuten erabiltzen. Dena dela, garai
hartan sareko kazetaritza nahiko berdintsua zen atari guztietan, eta oro har ez zuen ideia edo
proposamen berririk planteatzen; lehenagoko kazetaritza zuen oinarri, nahiz eta errutina
produktibo desberdinak eta errealizazio hobea eta arinagoa baliatzen zituen. Ildo horretan,
aipatzekoa da kazetaritza eredu berriak agertu zirela, batik bat formatuen alorrean
esperimentatzeko prest dauden gazte talde profesionalen eskutik. Hala eta guztiz ere, goiz
da hizkuntza berri bati buruz aritzeko (Larrondo, 2008: 35). Orduko sareko informaziozerbitzuak hedabide tradizionalen eta etorkizuneko hedabide multimedien erdigunean
kokatzen dira. Dena dela, agerikoa da etorkizuna komunikazio-multimediaren esku dagoela
eta 1998tik aurrera ziber-hedabideak konbergentziaren alde apustu egiten hasi zirela (Gago,
2007: 11).
2000. urte hasieran, sareko hedabideen arteko lehenengo zatiketak hasi ziren Prisacom
(PRISA Taldea), Zeta Digital (Zeta Taldea) eta antzeko enpresetako eskumendeko enpresen
bitartez. Geroztik, kazetaritza-enpresa handiek ahaleginak egin dituzte sektore berri honetan
irauteko; etapa erabakigarria izan zen, nabarmenak izan baitziren enpresen, egituren eta
profesioaren arloan izandako etengabeko aldaketak. Ondorioz, hasiera batean egunkari
elektronikoen bereizgarria aurreko prentsa idatziarekiko dependentzia izan bazen ere,
oinordetza testual hori desagertuz joan zen mende berrian sartzearekin batera: sareko
eguneko argitalpenak gero eta ezaugarri linguistiko eta erretoriko bereziagoak agertzen hasi
ziren. Horrela, egunkari digitalak gutxika-gutxika etengabe eguneratzen eta gero eta hobeto
dokumentatzen hasi ziren, zerbitzu osagarriak (hala nola, bilatzaileak, hemeroteka, datubaseak, argazki-artxiboak) eta audientziarekin elkarreraginean aritzeko espazioak eskainiz,
hain zuzen. Ordutik, ziberprentsan gertatutako aurrerapenak geldiezinak izan dira, halako
moldez non, panorama mediatikoaren barnean, ziber-hedabideek beren leku berezia izatea
lortu baitute prentsaren, irratiaren eta telebistaren euskarri tradizionalen ondoan.
Horrenbestez, XXI. mendeko sareko argitalpenek elementu berriak eskaintzen hasi
ziren bertsio digitalaren kalitatea hobetzeko, betiere paperezko egunkariarekiko lotura
editoriala mantenduz; aipatzekoa da harreman editorial hori zela offline eta online bertsioen
arteko elkarrekikotasuna bultzatzen zuena, batez ere irratiko eta prentsako enpresen kasuan.
Aipatutakoak badu bere garrantzia, zeren badirudi prentsa idatziaren alorrean liderrak diren
taldeek Interneten bultzatu dituzten kazetaritza-enpresak audientzia berdinarengatik baina bi
merkatutan lehiatzen ari direla (Sparks, 2002: 96). Beraz, bigarren aldi hori indartzen ari
diren kalitatezko web informatiboek ezaugarritzen dute. Kazetariek balio erantsidun
jatorrizko edukiak lantzen dituzte, besteak beste, estekak, elkarreraginerako aukerak
(bilatzaileak, aurkibide elektronikoak, eta abar) eta bitarteko multimedia sinpleak erabiliz
(argazkia, audioak eta bideoak).

1.4.3. Hirugarren aroa: saretik sarera

Hirugarren etapa, sareak eskaintzen eta eskatzen dituen lanketa-tresna eta -prozesuak
erabiliz sortutako edukiek osatzen dute. Eduki mota horiek weberako bereziki diseinatuta
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egongo dira, molde narratibo eta trebetasun berrien bila zuzendutako esperimentaziorako
borondatea dagoela adieraziz.
2001. urtean, sareko kazetaritza oraindik sendotze-prozesuan zegoela, kazetaritzaenpresen bideragarritasun ekonomikoaren kezkak ugariak ziren; erabiltzaileen kopurua gora
zihoan, baina diru-sarrerak ez hainbeste (Edo, 2001: 61). Hala ere, New Yorken eta
Madrilen gertatutako atentatuak, irailaren 11koa (2001) eta martxoaren 11koa (2004)
hurrenez hurren, aukera paregabea izan ziren, ziber-hedabide gazteentzat erantzun
teknologiko onena eta baliabide multimediatikoen ustiapen onena eskaintzeko. 2002. urtetik
aurrera euskarri (HTML, XML, WAP, posta elektroniko bidez) eta eredu anitzeko edukiek
(testuak, audioak, bideoak, animazioak) ezaugarritutako aldi berri batean gaudela esan
daiteke; eduki horien jatorria sarea bera izango da, eredu narratibo berriak deskubritzeko
gogoa zabalduko dutenak. Irakurlearentzat berariaz sortutako informazioa eskaintzearen
ardura —beste hedabide batzuen eskaintzatik (digitalak izan edo ez) bereizia— ordainpeko
edukietan oinarritutako finantzazio ereduekin batera azalduko da, kasu batzuetan bederen.
Horrek ziber-hedabide batzuen sendotze-aldia agertzen du, erabiltzaileei beste inon agertu
ez diren kalitatezko eduki balio erantsidunak eskaintzeko gai direla agertuz. 2003an
Espainiako estatuan egindako egunkari batzuen (Elmundo.es, Elpais.com eta
Lavanguardia.es) edizio digitalen eta paperezkoen arteko azterketa konparatiboak
ondorioztatzen du kazetaritza-enpresa horiek eredu misto baten alde egin dutela, eduki
propio eta bereiziak argitaratzeko apustu irmoa egin baitute.
Nolanahi ere, XXI. mendeko lehenengo urteetan zehar, sareko kazetaritza-enpresak
arriskuz eta zalantzaz jositako industriak eragindako etengabeko beldurrez bizi ziren.
Horrela, 2001ean, “burbuila digital” deritzona husten hasi zenean, Interneten sortutako
negozio-egitasmoak krisian sartu ziren. Ordutik, hedabideetako editoreak finantzazio eredu
askotarikoak arakatzen saiatu dira, hala nola, publizitatea jartzea, harpidetza eskaintzea eta
edukiengatik ordaintzea. Prentsa digitalaren kasuan, azken horrek lortu du arrakasta gehien,
alegia, pay per view edo ordainpeko edukiak eskaintzea. Dena dela, finantzaketa-sistema
horrek baditu bere arriskuak; esaterako, hasieratik ordainpeko eredu hori erabili zuten Le
Monde edo New York Times egunkariek alde batera utzi behar izan zuten, doako edukiak
eskaintzen zituzten hedabideekin —gehiengoa garai hartan— lehiatzeko ezintasunaren
ondorioz. Egunkari espainiarretan, 2002an, Elpais.com-eko edukiak ordainpekoak izatera
igaro ziren, editorial eta binetak salbu; 2005eko ekainera arte iraun zuen negozio-estrategia
horrek. 2002an, Abc.es paperezko edizioa deskargatzearen truke kobratzen hasi ziren.
Orduan, Elperiodico.com eta Lavanguardia.es egunkari katalanek ere eredu mistoaren alde
egin zuten, doako informazioa eta paperezko edizioa irakurri ahal izateko ordainpeko
zerbitzuak konbinatuz (Larrondo, 2008: 39).
Sasoi horretan izan zituen prentsa zibernetikoak bere unerik dinamikoenetarikoak,
ordainpeko ereduak orokortu eta paperezko egunkarien PDF formatua merkatuan sendotu
zenean. Era berean, beste komunikabideek eskaintzen ez zituzten eduki pertsonalagoen
eskaintza areagotu zen. Sareko kazetaritzako atariek zibernauten eskarietara egokitzen jakin
zuten, batez ere beste hedabide batzuek ez zituzten zerbitzu eskaintza zabala ezarriz.
Horrela ulertzen da garai hartan kalitatezko informazioa ordainpekoa izatearen aldeko iritzi
orokortua.

1.5. Multimedia goranzko joeran
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Hedabide digitalen izaera bereziak zaildu egiten du “jatorrizko produktua” sortzen duen
enpresa mota zein den antzematea; horrek sareko prentsa, irratia eta telebista beste era
batera ulertzera behartzen gaitu (Larrondo, 2008: 41). Konbergentzia mediatiko horrek
ondorio zuzenak ditu prentsa idatziaren webguneetan. Egiazki, gaur egun zaila da egunkari
digital terminoaz hitz egitea; izan ere, prentsa-atariak “espezie” beraren garapenaren
ondoriotzat jotzen baditugu, prozesu hori ez da gutxika gertatutako aldaketa bat, baizik eta
dibergentzia-prozesu bat; hau da, bitan banatzen diren eta elkar ukitzen ez duten bi lerroko
bide bat. Aipatutako hedabideak, beraz, ez lirateke paperezko egunkari baten antzekoak
izango, ez informazioaren lanketan, ezta bertan lan egiten duten profesionalen profilean ere:
erabat desberdinak diren bi produktu lirateke (Tascón, 2007). Ildo berean, aipatzekoa da
egun ez dela paperik gabeko egunkarien etorkizunaren ideia baztertzen, nahiz eta gertaera
horrek egunkari batek albisteen lanketa eta antolaketaren inguruan dituen pentsaerak aldatu
ez.
Adituen iritziz, etorkizuneko joera erabat multimediatikoak izango diren produktuen
eskaintza izango da. Gaur egun ziber-hedabideek gero eta produktu osotuago eta
eraginkorragoak eskaintzeko gaitasuna dute, eta lehenengo aldiko igortze eta hartze moduak
zinez hobetu dituzte. Hemendik aurrera gertatuko diren aldaketak izango dira aurrerakuntza
teknologikoen eta kazetaritza-informazioaren merkatuaren beraren fruitu. Ibilbide
teknologiko hori datu-basearen, zerbitzariaren eta erabiltzailearen arteko elkarreraginerako
erabilgarriak izango diren hizkuntzen ezarpenean oinarrituko da, baita Edukien
Kudeaketarako Sistemen lanketan (Content Management Systems, CMS), zeinak, aldez
aurretik programatutako euskarri baten bitartez, ziber-hedabide dinamiko bat sortzea
ahalbidetuko baitu (López García et al., 2003: 199). Egituraturik eta mailakaturik dagoen,
berreskura daitekeen, erlazionagarri den eta euskarri tradizionalen aldean ezin konta ahala
gaitasun eskaintzen dituen konbinazioaren emaitza den hedabidea, alegia.
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Con formato

2. KAPITULUA
Kazetari digitala
Koldo Meso Ayerdi

2.1. Sarrera

Ingurunea, audientziak eta euskarria aldatu badira, nolatan ez da aldatuko, bada, kazetaria?
Ikuspegi kontzeptualetik, idazteko gaitasuna, jendetasuna eta ezagutza mekanografikoak
zituen pertsona izatetik teknologikoki jarrera aktiboa izatera igaro da. Gero eta
sofistikatuagoak diren tresnei esker, goranzko eta beheranzko glokalizazioko kazetaritza
modu erregularrean jarri dute martxan, eta horrekin egin zaie aurre informazio-mailako
eskasiari eta edukien homogeneizazioari. Hori dela eta, erredakzioetako birmoldaketa
teknologikoak, azken hamarkadotan etengabeko eguneratzeetara zabalik dagoen ziklo gisa
agertzen denak, komunikazioan oro har izan du eragina (software-arloan, bereziki). Beste
behin ere, tresna berriak ezartzeak kazetaritzako ohiturak aldatu ditu, eta, beharbada, hori
dela eta, iraultza edo karrera berriz asmatu izana aipatu beharrean, eboluzioaz hitz egin
behar genuke hori definitzeko. Hori dela eta, sakelako telefonoak aukera ematen du
informazioaren berri zuzenean emateko eta irrati bidezko adierazpenak mikrofonorik gabe
jasotzeko.
Kazetaritzaren orainaz eta etorkizunaz hitz egitean, ezinbestean beti presente dago
Internet. Internetek eta komunikazioen aurrerapenak bestelako kazetaritza moldeak sortzea
ahalbidetzen dute. Labur-labur, Internetek kazetariari oinarrizko bi funtzio eskaintzen
dizkiola esan dezakegu: munduko liburutegirik handienerako eta komunikatzeko formula
berrirako sarbidea. Ikuspegi bikoitz hori kontuan hartuta, Internetek gure lanbidean eragin
dituen aldaketak batez ere hiru alderditan ikus ditzakegu: giza harremanak, lanaren
hobekuntza, eta denbora- eta diru-aurrezpena.

2.1.1. Giza harremanak

Javier Echevarríak dioen moduan, telematikaren aplikazioak, argitaratzeko espazio berria
sortzeaz gainera, esparru sozial berria ere eragin du. Interneti esker, kazetarienganako
irisgarritasuna orekatzen da. Internetek profesionala informazioaren beste igorle eta
hartzaile batzuekin lotzen du, eta horrek hiru sektore nagusiren arteko harremanetarako
formula berriak sortzeko aukera ematen du: erredakzioko lankideak, informazio-iturriak eta
irakurleak. Informazioa lantzen, sortzen eta kontsumitzen duten eragileak lotura berri baten
bidez elkartuta daude.
Horri esker, irakurlea idazlearengana gerturatzeaz gainera, kazetariak kontaktu-sarea
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zabaldu dezake duela urte gutxira arte pentsaezinak ziren mailetaraino.
Bestalde, mezularitzako oinarrizko tresna horren erabilera zabalak esan nahi du igorlea
eta hartzailea sistema integratu batez baliatzen direla. Kasu horretan, konputagailu
sortzailea hartzailearena da, eta rolen trukea gertatzen da. Hau da, Internetekin,
informatzaileak informazio-hartzaile bihurtzen dira, eta alderantziz. Kazetariek eta
irakurleek iturri horiek sortzeko, kontsumitzeko eta horietara sartzeko aukera dute.
Horretatik eragozpen bat ondoriozta dezakegu: editorearen funtzioa hedatzen dela.
Kazetariak, askotan, maila ertaineko internautari egin behar dio aurre; izan ere, potentzialki,
edozein erabiltzailek idatzi eta eseki dezake albistea sarean. Baina benetako arerioa al da
hori? Enpresa batzuek tresnen ezagutza bultzatu eta zenbaitetan saritu duten arren, haiek
informazio gordina soilik sortzen dute, eta informazio hori kazetari unibertsalak iragazi eta
kudeatu behar du, hauxe baita Interneten paradoxa: informazio gehiago izatea ez da
ezagutza handiagoaren baliokidea. Hori dela eta, oso erredukzionista da informazio-arloko
profesionalaren etorkizuna ezbaian jartzea.

2.1.2. Lanaren hobekuntza

Kazetariak azken hamarkadan izan duen metamorfosiak ez du aurrekaririk lanbidearen
historian. Haien eguneroko lanean eragina duten aldaketa sakon eta handien artean,
nabarmendu beharrekoak dira zehaztasun handiagoa, deszentralizazioa eta batbatekotasuna. Elkarrizketa eta erreportajeak testuinguruan kokatzeko datuak eskainiz
informazioa sakonago lantzeaz gainera, kazetari-igorleak bere lana planetako edozein
txokotatik argitaratu eta egunkarietako edizioei eta irratiko zein telebistako albistegiei
aurrea har diezaieke.
Nabarmendu beharreko beste gai bat da egunerokotasunarekin duen konpromisoa
handitu dela. Interneten, informazio-arrazonamendua irekita dago denboraren ikuspegitik,
eta edozein aldizkarik edo egunkarik edukiak astean edo egunean behin baino gehiagotan
berritzeko aukera ematen du. Albisteak minuturo aldatuta berehalakotasunik handiena lor
daitekeen arren, kontuan izan behar da ordu tarte bat dagoela (gauekoa batez ere), eta kasu
horretan zaila da albistean sakontzea eta hura kontrastatzea, eta gehienetan, aurrerapen soil
bihurtzen da. Horrekin lotuta, Chuck Westbrook-ek, CNN Interactive-ren zuzendariak,
edozein kazetari digitalek arau moduan errespetatu behar dituen eta laburtzen dituen lau
ekintza aipatzen ditu: erreakzionatu, laburtu, egiaztatu eta argitaratu. Gaur egun,
kazetariaren lana desafioz beteta dago: gizarte konplexu eta aldakorrean bizi gara.
Kazetariari konplexutasun hori ahalik eta erarik argienean azaltzea eskatzen ari zaio, ohiko
formula magikoa erabiliz: zehatz idatzi, argi komunikatu eta labur azaldu (Ramirez de la
Piscina, 2009). Kazetariak bere burua birziklatu behar du iraultza teknologikoari ekarpen
egokia egin ahal izateko (Peñafiel, 2000).
Dokumentazioari edo ikerkuntzari dagokion fasea ere irisgarriagoa da, eta horrek
ahalbidetzen du erabilitako eta aukeratutako iturrien kopurua handitzea eta informazioa
bizkorrago egiaztatzea. Oso esparru espezifikoetara sartzeko gaitasuna sarearen
tematizazioak eta espezializatutako posta-zerrendetako harpidetzak bermatu ohi dute.
Kazetaritzako enpresak hasi dira ulertzen ikerkuntza-kazetaritzaren aro berri hori ez dela
garestia orain arte beren gain hartu dituzten gastuekin alderatuta.
Amy Gahran-en arabera, abentura digitala da ikerkuntza-kazetaritzarako euskarri ezin
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hobea, arrazoi hauek direla eta:
- Komunikabidearen nortasuna eratzen eta indartzen du.
- Sarean kazetaritza onaren adibideak daude.
- Komunikabideek oraindik ez dute Interneten trena huts egin.
- Webguneei sinesgarritasuna eman, etika onartu eta eduki originalak eskain
daitezke irakurlearen leialtasuna jasotzeko.
- Komunikabide zaharrek dituzten elementurik onenak (kazetaritzaren oinarrizko
balioak) eta berrienak (elkarreragina, abiadura eta azkartasuna) bateratzea
ahalbidetzen du.
- Talentudun kazetarientzat aukera gehiago dago.
- Multimedia-izaera dela eta, lehenengo albisteak Interneten sortu behar dira, eta
handik gainerako komunikabideetarako bertsioak atera.
Aurreko abantailei esker, Internetekin, zailago da informazio eskasia izatea, eta
testuinguru horren barruan kazetariaren rolaren balioa handituko da. Haren lanak hauek
izango dira: albisteen aukeraketa, hierarkizazioa eta egiaztatzea, komunikabidearen
sinesgarritasun/kalitatea ez gutxitzeko.
Internet sare unibertsal eta publikoa den arren, erabiltzaileak aldi baterako
errentagarritasuna eskatuko du; hori dela eta, komunikabideek online egindako aukeraketa
aintzat hartuko da. Horrekin lotuta, kazetariak sarean informazioa bilatzeko eta
prozesatzeko estrategiak ongi ezagutu behar ditu bookmarka erabiliz, bilaketa
motorretarako, indize tematikoetarako eta metabilatzaileetarako funtzio espezifikoak
banatzen emandako denbora amortizatu ahal izateko.
Beste abantaila bat da datu-base horretarako sarbidea ez dagoela erakundeen, enpresen
edo saltokien ordutegien menpe. Horri esker, informazioaren profesionalaren
mugigarritasun handiagoa da eta laneko ordutegia alda daiteke, eta horrek “kaleko
kazetaria”ren eredu klasikotik aldentzea indartzen du kazetaritza pasiboaren mesedetan.
Baina badago beste onurarik: informaziorako sarbide demokratikoenek lehen berrien
balioa handitzen dute; informazioa ez da albiste soila, errealitatea mekanismo hipertestualen
bidez ulertzeko bide berriak sortzen baitira; distantziak gutxitzen dira eta horri esker
nazioarteko albisteen jarraipena modu profesionalagoan egin daiteke, eta, horrenbestez,
informazioaren estaldura handitzen da. Gainera, zerbitzu-kazetaritza aberasten da.
Ez dugu ahaztu behar informazioaren ikuspegitik Internet baliabide demokratikoa dela,
hautatzeko modua ematen baitu: eduki mota (testua, bideoa, soinua) eta bitartekoa
aukeratzea, hizkuntza edo produktua kontsumitzeko erabil daitekeen softwarea ahaztu gabe.
Onlineko kazetaritzak, gainera, informazio-politika interbentzionista duten herrialde
batzuetan nagusi den desinformazioa gutxitzen du. Dena den, kontuan hartu behar da
zenbait herrialdetan (Vietnamen, Malaysian, Txinan, Pakistanen eta Kuban, adibidez)
sarean ikus daitezkeen eduki batzuetara sartzeko oztopoak daudela. Zentsura hori urtero
salatzen du Mugarik Gabeko Kazetariak erakundeak.

2.1.3. Denbora- eta gastu-aurrezpena

15

KAZETARI DIGITALA

Baina kazetariak Interneten aurkitu zuen lehen abantaila nagusia enpresa-arlokoa izan zen:
informazioa jasotzeko joan-etorriak ekiditeko denbora aurreztea, alegia. Izan ere, aurreko bi
alderdiek denbora eta dirua oinarri dituen ekonomia aipatzen dute, eta horiek hurrengo
puntuotan zabalduko ditugu:

-

-

-

-

-

Mezularitzaren erabilera gutxitzea; horrek enpresaren gastuak ere murrizten
ditu.
Kazetariak nonahi egoteko gaitasun irrikatua du. Mezu elektronikoekin edo
bideokonferentziarekin, lotura zuzenak ugaritu daitezke planetako hainbat
tokirekin, eta, gainera, Internet bidez prentsaurrekoetan izan daiteke kazetaria.
Toki kontzeptuak esanahiaren zati bat galtzen du, eta geografia eta erredakzio
birtualak nagusitzen dira.
Bilaketen aldiak mugitzeko, gainera, kazetarientzako atari espezifikoak agertu
ziren, baina profesionalak kontuan izan behar du iragazkia edo lan partziala
dela. Errendimendua ahalik eta gehien aprobetxatzeko, gogoan izan behar da
komunikabide nagusiak saiatzen direla erredaktoreek bilaketa neketsuak egiten
orduak gal ez ditzaten. Fase horretan, dokumentalistek lagundu ohi die ikerlana
egiten, baina kontuan hartu behar da Interneten bidez edo beste datu-base
batzuetan bilaketa egiteko garaian dagoen konplexutasun-maila gutxitu egin
dela eta dokumentalista askok beren jarduerak edo rolak aldatu behar izan
dituztela. Gero eta gertuago dago haien lana artxibozainenetik, edo milaka
artxiboren artean nabigatzen aditua denaren aholkuak eskaintzen dituen
gidariaren lanetik. Haren laguntza orain ikerketa zailak edo kopuru bereziak
dituztenetan oinarritu ohi da, eta ia erabat desagertu da ohiko bilaketetatik.
Aurrerapen teknologikoek laguntzarik behar ez duten kazetariak sortzen dituzte.
Lehen mailako eta bigarren mailako iturrietarako sarbide zuzenak
dokumentalisten lan batzuk gutxitu ditu. Gainera, dokumentuen ortografia eta
gramatika berrikusteko softwarea ezarri izanak lan horiek betetzen zituzten
beste profil profesional batzuk desagerrarazi ditu: zuzentzaileak.
Kamera digital batekin hartutako irudiei esker, errebelatzeko prozesuaren
beharrik ez dago, eta, gainera, argazkiok transmititzeko errazak dira.
Fotokazetaritzaren ikuspegitik, argazki-bobinak desagertu egin dira. Gainera,
kamera batzuek mikrofonoak dituzte hartutako irudiei soinua gehitzeko.
Teknologiak ere ikus-entzunezko ekipoen neurria ere txikitu du. Orain ez dira
horren astunak eta garraiatzeko errazagoak dira.
Telebista-kateek eta irrati-kateek mundu-mailako audientziak izan ditzakete.
Internetek, oztopo geografikoak ez ezik, lege-mailakoak ere gainditzea
ahalbidetzen du.
Negozio-aukerak nabarmen ugaritzen dira. Telebista-kate batek egunkari
digitala edo irratia sor dezake online, edo alderantziz, eta kostua ezin da
alderatu oro har mahai gainean izan ohi diren zenbatekoekin. Izan ere, hirurak
sortzeko behar den teknologia berdina da. Sarean eta multimedia-plataforma
gisa eskaintzen da.

Aipatu ditugun hobekuntza horiek nabarmenak izan arren, zoritxarrez, XXI. mendeko
kazetariak oraindik ez du ordutegi finkorik eta egiten zaizkion eskakizunak ugaritu egin
dira, mundura zabalik dagoen ordenagailua laguntzaile izanda: lehen erreportajea
prestatzeko astebete behar bazen, orain eguneroko emaitza bihurtu da, eta horrek estresa
handitu eta produktuaren kalitatea ere ezbaian jar dezake. Izan ere, kazetaritza, tradizioz,
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arteen munduarekin eta narrazio-mailako sormenarekin lotutako lanbidea da, ez idazketa
mekanikoarekin. Baina ideien eta lexikoaren ekarri horrek, askotan, denboraren presioaren
arerio den aldartea eskatzen du. Puntu honaino iritsita, beharbada, ez da zuzena izango
letren esparrua kazetaritzarekin lotzen jarraitzea, haren lanaren izaera teknikoa ukaezina
baita XXI. mendean.

2.2. Multimedia-kazetariaren jaiotza

Denbora falta da kazetari tradizionalaren desagertzea azaltzeko; izan ere, kazetaritza
pasibotik aldentzen den profesionala ordezkatua izan da, eta horixe bera da, hain zuzen ere,
XX. mendearen amaieran nagusi zen formula. Baina informazio-produktu elektroniko berria
hiru komunikabide tradizionalen konbergentzia potentzialari esker sortu zen; hori dela eta,
multimedia-baliabide baten aurrean, enpresaburuek ere plataforma berrietarako sortutako
produktu berriei beldurrik gabe aurre egingo dieten multimedia-kazetariak eskatuko dituzte.
Baina zer esan nahi du multimedia-kazetari hitzak? Egunkarien Munduko 53.
Kongresuan (Rio de Janeiro, 2000), funtzio anitzeko profesionalaren eredua agertu zuten.
Eredu horren oinarria Orlando Sentinelen garatutako formula da, eta, horren arabera,
kazetaria gertaerari buruzko informazioa ematera joan ohi da ordenagailu
eramangarriarekin, sakelako telefonoarekin eta mini-kamera batekin, egoera horren
inguruko kronika Internet, irrati eta telebista bidez zuzenean igorri ahal izateko eta gero
papereko ediziorako erredakzioan zabaldu dezaten.
Kazetariak gai gutxiago baina sakonago landuko ditu: Interneterako motz, zehatz eta
azkar; irratirako telefono-konexioen bidez; telebistarako elkarrizketekin eta irudiekin;
paperezko astekarirako sakontasun handiagoarekin, argazkiekin eta testu garatuekin.
Informazioa kudeatzea izango da etorkizuneko erronka, ez horrenbeste informazio bera
hedabide batean baino gehiagotan errepikatzea. Informazioa batu, antolatu eta
egiazkotasuna bermatu beharko dira. Hori “multimedia-kazetaria”ren bidez egingo da, ez,
“multilan-kazetari”ekin (Arantzabal, 2005).
Esan bezala, gai eta edukiei lehentasuna emango dieten kazetariak izango dira
etorkizunean. Eta gainera, hainbat hedabidetan batera jardun beharko dute.
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Iturria: <http://www.misapisportuscookies.com/wp-content/uploads/2010/09/periodista.png>

Baina zer gertatu ohi da multimedia-enpresetan, ez dagoenean funtzio erredundanterik?
Prest al daude profesionalak lan ugari horiei aurre egiteko? Kazetaria informazioaren
paketatzaile soil bihurtzen al da? Lehenengo eta behin, beharrezkoa da pentsamoldea
aldatzea; dagoeneko ez da komunikabide batentzat lan egiten, edukien hornitzaile bihurtzen
dira, eta erantzukizun berri horietarako beharrezkoa da, era berean, lanen koordinazioa
handitzea eta egunkari, irrati edo telebista baterako lan egiteak dakartzan espazio- eta
denbora-mugak gainditzea. Abantailak hamaika lirateke, baita audientziarentzat ere.
Lehen dilema hori gainditu ostean, beste alderdi bat ere aztertu beharra dago.
“Orkestra-kazetaria” izan al daiteke ona esparru guztietan? Agian, idazteko dituen abileziak
hobeak dira hitz egiteko edo idazteko modua edo web orriko edukiak aldatzeko dituen
ezagutza informatikoak baino; baliteke berezkotasunik ez izatea, ikusmenezko hizkerarik ez
izatea edo haren irudiak ez izatea erakargarritasunik telebistan. Enpresak ezagutzen ditu
eskuarki eragozpen horiek, baina beste ikerketa batzuen arabera, konbergentzia hori duten
profesionalen ustez, profilaren balioa handitu egiten da, laneko merkatuan trebetasun
berriak garatu behar dituztelako 1. Lanbide horren aurrekaria korrespontsala izan daiteke;
gainera, lan egiten zuen komunikabidea zenbat eta tokikoagoa izan, orduan eta funtzio
gehiago hartu beharko zukeen bere gain delegazioan: informazioa idatzi, argazkiak atxiki,
agenda zehaztu eta transmisio-sistemak egoki ezagutu, besteak beste.

1

Konbergentziaren azterketak, prozesu berria izanik, hainbat bide urratu ditu metodologiaren zein pauso erabili
erabakitzean (Larrañaga, 2008). Ikusi besterik ez dago azken sei urteotan ikertzaileek proposatu dituzten analisierremintak. Oinarrizkotzat jo ditugu horiek, eta halaxe erabili ere geure ikerketari argia emateko asmoz. Horra hor
Ursell (2001), Quinn (2002), Masip (2003), Salaverría (2003), Fisher (2005), Singer (2005), García Avilés (2006) eta
López eta Pereira (2010).
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Dinamika berri horrekin, gainera, zenbaitek akatsez betetako kazetaritza kaskarra
iritsiko dela iragarri du. Gainera, konbergentzia da kontzentrazio ekonomiko nagusiaren
ondorio, eta horrek informazio-jardueraren zati handi bat multimedia-taldeen ekintzara
murrizten du.
Aurrekari horiek guztiak kontuan izanda, enpresa gehienek zalantzan jarri dituzte
erronka hori ohiko eran onartzeak ekarriko lituzketen azpiegitura, prestakuntza eta
berregituraketa-mailako inbertsioak.
Multimedia-kazetaritza noiz sortu zen zehaztea zaila den arren, ez dago zalantzarik
eskaera zer datatan hasi zen nabarmentzen: 2001eko irailaren 11n. New Yorkeko dorre
bikietan gertatu ziren atentatuek beharren eta norberaren desiren arabera prestatutako
informazio beharra sortu zuten audientziarengan. Komunikabideek behar hori ase zuten
nola eta behin eta berriro eskainiz hegazkinak etxe-orratzen aurka talka egiten agertzen
zituzten bideoak, bizirik irten zirenen adierazpenak, foroak, irudi-galeriak, biktimen
zerrendak eta eraispenaren kausak azaltzen zituzten multimedia-grafikoak.
Helburua, horrenbestez, eskuragarri dauden baliabideak aprobetxatzea da, erabatekoak
diren informazio-produktuak sortu ahal izateko. Produktu horiek perfekziotik gertu egon
behar dute, erabiltzaileak, bide batetik edo bestetik, albisteak jasotzeko gogoa asebete dezan
informazio-enpresaz aldatu gabe.
Puntu hori aipatu ostean, talde bereko komunikabideen arteko sinergia errazten duten
erantzukizun berri horiek enpresek nola ezagutu ahalko dituzten zehaztu beharra dago.
Erantzukizun horiek borondatez edo nahitaez bete beharreko lantzat har ditzakegu.

2.2.1. Community managerra
Kontzeptu berria izan daiteke askorentzat, baina, sare sozialak eta komunitate birtualak
indarrean dauden garai hauetan, lanbide berriak sortu dira, eta horietako bat dugu
community managerra. Indar handia du komunikazioaren munduan. Horretan dihardutenek
marken izen ona zaintzen dute, eta pertsonen eta marken arteko zubia eraikitzen dihardute.
Esan liteke markaren enbaxadoreak direla.
Komunitateak sortu, hazi, mantendu eta hil egiten dira. Community managerraren lana
da komunitate horiek gidatzea eta sustatzea. Horretan diharduen pertsonak oso ondo
ezagutu behar du komunitate horren jokabide-kodea. Enpatia handia, lidergoa, sormena eta
jakintza. Horra community manager batek behar dituen zenbait ezaugarri.
Community manager edo komunitate baten kudeatzailea da Interneteko talde batean
sortzeko, kudeatzeko eta dinamizatzeko rola jokatzen duen pertsona, plataforma edozein
delarik ere. Hiru arlotan egin behar du lan manager batek: marketin-arloan, komunikazioarloan eta teknologia berrien arloan. Baina hiru horien artean batez ere komunikazioari
eman behar zaio garrantzia, eta ez horrenbeste tresnak erabiltzeari.
Bost puntutan laburbil daitezke komunitate-kudeatzailearen egitekoak:
- Entzun. Etengabe arakatu behar du sarea, jakiteko zer esaten den norberaren enpresaz,
lehiakideez eta merkatuaz.
- Informazio hori barruan hedatu. Entzundakotik gauza izan behar du informaziorik
inportanteena jasotzeko eta enpresaren edo erakundearen barruan zabaltzeko.
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- Komunitateari enpresaren jarrera azaldu. Komunitate-kudeatzailea enpresaren ahotsa
da komunitatearen aurrean. Erantzuten eta hitz egiten du enpresa agertzen den sare
sozial guztietan. Halaber, artikuluak idazten ditu enpresaren blogean edo gainerako
hedabide sozialetan.
- Liderrak bilatu, barruan zein kanpoan. Enpresa guztietan izaten dira liderrak.
Komunitate-kudeatzaileak gai izan behar du horiek identifikatzeko eta biltzeko.
- Elkarlanerako bideak bilatu komunitatearen eta enpresaren artean.
Oraindik ere zenbait enpresa eta erakundetan komunikazioa saltzea bakarrik dela uste
dute, baina hori ez da hala. Etengabe saldu nahian dabilen pertsona ez da erakargarria,
entzuten jakitea ezinbestekoa baita. Azken batean, komunitatea iritzi propioak dituen
pertsona multzo bat da, benetako bezero eta bezero potentzialez osatutako multzoa.
Bezeroari arreta ona emateko aukera paregabea da sarea. Batzuetan haiengandik sortutako
ideia bat mila salmenta baino baliotsuagoa izan liteke. Entzuketa aktiboa garrantzitsua da
mila aho eta belarri bakarra duen Internet mutante honetan. Azken batean, enpresek erabaki
behar dutena zera da: sare sozialak erakustoki gisan edo erakusmahai gisan erabili nahi
dituzten.
Facebooken community manager lanak egin nahi dituenak moderatzaile-lanak egin
beharko ditu, erantzunak labur eta zehatz eman, sekula inoren iruzkinik ezabatu gabe
(irainak salbu). Jarraitzaileak bereganatzen saiatzea izango da hasierako erronka nagusia.
Baliteke zenbaitentzat lanbide hau oso urruti gelditzea, baina itxura guztien arabera sare
sozialak nagusituko dira nabigazio-orduei dagokienez. Azken ikerketek diote nerabeen
% 60k posta elektronikoa erabiltzeari utzi diola (sare sozialetakoa erabiltzen dute orain). Eta
nerabeek markatzen dute noranzkoa Interneten.
Hasieran, intuizioz, zenbait enpresatan profil teknikoa zuten pertsonak jarri ziren
community managerraren postu horretan. Jakin ere, informatikaz dezente jakin beharra
zegoen lehen. Nagusitu diren sare sozialak, ordea, guztiz intuitiboak dira, eta garrantzia
handiagoa hartu du komunikazio-gaitasunak. Egun badirudi community manager postuan
nagusitzen ari den profila harreman publikoetan adituak diren pertsonena dela, edo
kazetariena bestela.
Lanbide hau, hala ere, nahiko lotua izan liteke ordutegi aldetik. Malgutasuna eman
behar lioke enpresak halako langile bati. Izan ere, edozein unetan sor liteke krisia sarean.
Izan ere, haserre dagoen bezero batek edo, besterik gabe, pantailaren bestaldean dagoena
izerdiarazi nahi duen trol batek kalte handia egin diezaioke marka bati.

2.3. Ziberkazetarien prestakuntza

Lanaren Nazioarteko Erakundeak zera zioen (Geneva, 2000): “Kazetariak beharko dira. Lan
egiteko modua aldatuko da eta baita lanerako bitartekoak ere. Beharrezkoa izango da
informazioa batzea, antolatzea, ondo idaztea eta egiazkotasuna bermatzea” (Arantzabal,
2005).
Aro digitalean murgilduta, kazetaritzak orain arteko hainbat ezaugarri berriro
definitzeko beharra du. Garai honek komunikatzeko aukera eta teknika berriak ekartzen
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dituen era berean, unibertsitatetik erantzun bat jaso behar luketen hainbat erronkari aurre
egin behar die lanbideak: informazioaren profesionalizatzea, eta kazetarien prestakuntza,
bitartekotza-prozesuaren monopolioaren amaiera, kalitatearen eta erreferentzialtasunaren
nagusitasuna eta negozio-eredu propioak finkatzea, besteak beste (Peña, 2005).
Etorkizuneko profesionalak unibertsitatetik ateratzen dira, eta kazetaritza ez da
salbuespen bat. Profesionalizatze ezaren aroa, hain zuzen, txukun idazten jakitea eta jakinmin natural bat izatea aski ziren garai hura amaitu egin da. Komunikabideetan diharduten
profesionalen gehiengo zabal batek unibertsitate-ikasketak eginak ditu (Martínez, 2004).
Orain arte kazetari-funtzioari buruz egindako ikerketek aldaketa argiak egiaztatzen
dituzte lanbidearen egoeran; poliki-poliki profesionalizatu egin da lan hau, eta, gero eta
konplexutasun handiagoa duenez, batzuetan lanbidearen esparru zehatzak gainditzen ditu.
Kazetariek oinarrizko funtzioak mantentzen dituzte, nahiz eta Internetek inposatzen dituen
berezko ereduak ikasi egin behar izan. Ezaguna denez, kazetariak komunikatzen ikasi behar
du, kontuan hartuz non egiten duen bere lana. Horrek zera dakar: eskura diren eredu guztiek
ezartzen dituzten lan egiteko erak ezagutu behar dituela. Eta eredu horien artean, azken
urteotan Internet sartu da, lehentasunezko toki batean. Internetek arau espezifikoak ditu,
baita erredakzioetan eta deontologia-arloan zabaltzen diren lanerako metodologia berriak
ere. Horrek kazetarien eguneroko lan-egoeran eragin handia izan du.
Kazetari digitalen lan-egoera eta komunikabide tradizionaletan lan egiten dutenena oso
antzekoa da. Sektoreak gorakada txiki bat izan du gaurko egunean, zeren informazioaren
munduarekin zerikusia duten profesionalen beharra duen komunikabide kopuru aski handia
agertu baita. Era berean, kazetari tradizionalek jadanik ezagutzen dituzten erronka berriei
aurre egin beharrean daude horiek ere (Del Moral, 2005).
Ziberkomunikabideek planteamendu informatibo berriei aurre egin behar dietela onartu
ahala, profesional horiek erronka berriekin egiten dute topo. Eta eredu berri honek
eskaintzen dituen aukera berriekin bakarrik egiten diete aurre erronka horiei. Panorama
horren aurrean, erraz uler daiteke zergatik esaten den maila oso goian jartzen dela kazetaria
izateko (Bezunartea et al., 1998), are gehiago Interneten, hain sektore orokor eta
konbergentzia gorakorreko baita. Interneten zerbitzu gehiago eskaintzen dira, eskaintza
mugagabea da, audientziak gero eta gehiago segmentatzen dira, eta neurri berean
elkarreragin handiagoa dago publikoen artean.
Kazetarien funtzioak birmoldatuak izan dira sarean, non EAEko komunikabideenpresek bazkide on bat aurkitu baitute beren negozioak handitzeko; oraindik adinnagusitasun lortu barik, jarraikako heldutasun garrantzitsu bat eskaintzen duen merkatu
batean kokatu da. Eta horrek aukera on bat eskaintzen digu aurkitzeko jokabide garrantzitsu
batzuk, Interneteko arloan lan egiten duten kazetariek kontuan hartzeko modukoak, batez
ere ikusirik azken urteotan EAEko komunikabideek Interneti emandako garrantzia eta haien
erredakzioen profesionalizazioa. Merkatu horrek daukan potentziala ezagututa,
komunikazio-estrategiak eredu propioen bila bideratu dituzte, edukien ekoizpenerako
parametro berriak planteatuz. Horrek eduki horien lanketan parte hartzen duten kazetarien
lanean eragina du zuzen-zuzenean.
Egoera horren aurrean, Euskal Herrian kazetaritza-lana urratzen ari den bide berriak
itxaropentsuak suertatzen zaizkigu, nahiz eta epe ertainera lan- eta prestakuntza-erronkaz
betetako etorkizun bat hauteman. Eta horietaz arituko gara hurrengo epigrafeetan,
eskuliburu honen ardatzari erantzun bat emanez, sarean dauden euskal komunikabideen
errealitatea ezagutzeko. Hori ez da berriketa, beharrezkoa delako profesionalek ezagutzea
beren inguruan editatzen diren ziberkomunikabideak, kultura profesional bat eskuratzeko.
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Gure aburuz, unibertsitatean irakasten dugun ziberkazetaritza ez da ikasi behar teoria global
bat izango balitz bezala, leku bakoitzean diren kultura-, gizarte- eta ekonomia-balioetatik
kanpo.
Horregatik, premisa garrantzitsu bat hartuko dugu abiapuntu gisa: euskal
ziberkomunikabideek daukaten gaitasuna eta esperientzia, kazetagintzako era berriak abian
jartzeko. Horretarako, beren kazetariei gehiago eskatuko diete, eta horrek profesional horien
lanean eragina izango du. Hori dela eta, beharrezko iruditu zaigu kazetarien prestakuntza
osoa, haiek aldi berean lan konkretu asko egiteko gauza izan daitezen. Lan horiek, esan
beharrik ez, ez daukate zerikusirik orain arte komunikabide konbentzionaletan egin dituzten
ohiko lanekin. Horregatik, profil berri horretarako prestakuntzak eskatzen dituen aldaketak
hobeto ezagutzeko, hurrengo orrialdeetan aztertuko ditugu gure fakultateetan
ziberkazetaritzari buruz ematen diren ikasgaiak. Hala ere, ikasgai horien sarrera herabea
izan da, azken urteotan prestakuntza orokorraren alde eta ikaskuntza espezializatuaren alde
daudenen artean sortutako tentsioak direla eta. Horren inguruan sortutako pentsaerak
behartu gaitu beste alderdi batzuk ere aztertzera, besteak beste, XXI. mendeko profesional
horien bereizgarri diren rolak eta lan-baldintzak.

2.4. Euskal kazetariak sarean: lanbidearen aurpegi berria

Azken urteotan, proposamen interesgarriak agertu dira Euskal Herriko kazetagintzan, batik
bat kontuan hartzen baditugu online informazioa lantzen duten kazetaritza-enpresa sortu
berriak. Zehazki, EAEk ekosistema mediatiko berezia du, 1990eko hamarkadaren erdian
beste errealitate bat sortu baitzen: eguneroko tokiko prentsaren agerpena Interneten. Espero
zenez, hasierako agerpen horiei beste batzuk jarraitu zitzaizkien. Horrek esan nahi du
Euskal Herriko komunikabideek Interneten negozio bikaina egiteko aukera on bat aurkitu
dutela, nahiz eta haientzat hori premiazkoa ez izan. Eta, horren ordez, garatzen jarraitzen
dute, eta errentagarritasun ekonomikoa eta ziberkomunikabide gisako identitate berezia
lortu nahian dabiltza. Egoera berri horretara egokitzeko egindako ahaleginari esker, EAEko
ziberkazetaritzak garapen handia izan du, beste autonomia-erkidego batzuetan bezala
(Salaverría et al., 2005).
Gauzak horrela, gero eta gehiago dira euskarri digitalak posible egiten dituen praktika
komunikatiboetara lan-ohiturak egokitzeko ahaleginak egiten dituzten Euskal Herriko
ziberkomunikabideak, errendimendu ekonomiko gero eta handiagoa lortu nahirik. Izan ere,
orain dela hamarkada bat ziberkomunikabide hauek bereizten zituena haien garapen ahula
izan zen. Gaur egun, berriz, haien aurrerapena gero eta nabariagoa da, nahiz eta oso zaila
izan baieztatzea ziberkomunikabide horien eboluzio-bidearen amaiera heldua dela.
Hori bai, nabarmenak dira paradigma berriak seinalatutako aldaketak. Eta horrek
aukera ematen digu aplikatzeko gurean kazetaritzaren eta Interneten arteko premisa
gehienak Konkretuki, ziberkazetagintzaren eredu berezia, gero eta gehiago, eredu garatu
baten gisa; areago, pixkanaka definituz joan da, Interneteko euskal testuinguru mediatikoa
identifikatzea lortu arte, internauten artean arrakasta handia daukaten ziberegunkari batzuen
finkatzeari esker. Argitalpen digital horiek produktu berri eta desberdin bat aurkezten dute,
argitalpen konbentzionalekin konparatuta. Haien edukiek tratamendu berezia jasotzen dute,
paperezko homologoetatik bereizten dituena: beren edukiak eguneratzeko erritmoak
handitzen dituzte; espezializazio geografikoa eta gaiaren araberakoa sustatzen dituzte; gero
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eta informazio eta dokumentazio gehiago zabaltzen dute; eta Internetekoak diren berezko
baliabideak lantzen dituzte (hipertestualitatea…). Aldi berean, beren erabilera multimedia
eta interaktiboak hedatzen dituzte, irakurleekin elkarrizketak hedatzeko garatzen diren
esparruak sendotuz (foroak, txatak, inkestak, elkarrizketa digitalak, blogak…).
Orain arte esan duguna kontuan izanda, baieztatzen ahal dugu eredu berri honek
planteatzen dituen erronka teknologikoen aurrean gero eta eraginkorragoak diren kazetariproduktu berriak dauzkagula esku artean. Horri esker, merkatu konbentzionalean finkatuta
dauden euskal komunikabideak poliki-poliki sendotzen ari dira Interneteko sarean. Eta
horrek haien erredakzioen profezionalizazioa dakar. Euskal ziberkazetariaren lan-egoera eta
Espainiako estatuko beste lekuetakoena berdin-berdinak dira. Hori kontuan harturik,
posiblea da aplikatzea euskal ziberkazetagintzaren kasuari beste kolektibo profesional
batzuei egindako azterketetan ateratako konklusioak; besteak beste, Katalunian Grup de
Periodistes Digitals delakoak egindakoa (2003). Era berean, kontuan izan behar dugu
euskal ziberkazetariek dauzkaten lan-baldintzak ez direla asko aldaratzen prentsan, irratian
edo telebistan lan egiten duten kazetarien baldintzetatik, horiek ere ezagutzen baitituzte
lanbide horren gaiztakeria endemikoak (lan-ezegonkortasuna, intrusismo profesionala…)
(Bezunartea et al., 2000).
Eredu berriek ekarritako erredakzioen birziklatzeak ez du lortu bertan behera uztea
egoera hori. Are gehiago, Interneten produktu informatibo berriak sortzeko agertutako
tresna espezifikoen nobedadearen aurrean, Euskal Herriko ziberkazetaritzako enpresek
konfiantza osoa jarri zuten kazetagintzarekin zerikusirik ez zeukaten maila profesionaletan
(web-diseinatzaileak, programatzaileak, teknikari informatikoak…). Edozein kasutan, argi
dago azken urteotan gaitasun profesional hori gainditzen ari dela. Izan ere, euskal
ziberkomunikabide garrantzitsuen erredakzioetan gero eta langile gehiago dira azken
urteotan, kazetaritzako lizentziadunen mesede.
Gai horri buruz badauzkagu datu batzuk, Interneten dauden nafar eta euskal egunkari
batzuei buruz egindako ikerketa batetik ateratakoak (Meso et al., 2010). Horien arabera,
azken urteotan euskal erredakzioetan oreka bat lortu da, egungo kazetarien aldekoa. Horiek
langileen % 62,5 dira. Teknikariak, berriz, % 17,5 dira. Gehienetan, langileak oso gazteak
izaten dira: batez beste 30 urte dituzte —arduradunen kasuan, zertxobait gehiago—;
generoaren ikuspuntutik, ez dago desberdintasun nabarmenik —bakarrik, arduradunen
kasuan emakumeak gizonak baino askoz gehiago direla (% 57,2) —. Azken batean, beren
profil berriez kezkatzen diren profesionalak dira —beren buruak multimedia-kazetaritzat
dauzkate (% 50) —, eta lan-egoera berri horrek dakartzan betebehar eta zereginak onartzen
dituzte. Horregatik, Interneten dauden euskal komunikabideen egoera berri honetan,
ziberkazetagintzako prestakuntzak gero eta garrantzi gehiago izango du, ziberkazetariak
trebakuntza informatibo eta teknologiko espezifikoak lor ditzan.
Ramon Salaverría (2010) kalitatezko ziberkazetaritza lantzeko hamar gomendio ematen
ditu:
1. Sareko berriemaileak. Kazetariek jatorrizko hedabideetatik kopiatzen dute
informazioa euskarri digitaletan. Gainera, informazio gehiena agentzietatik
lortutakoa izan ohi da. Baina, aldi berean, edizio digitalean dabilen kazetariak ere
berria ikertu behar du, tradiziozko hedabideetan bezala, sinesgarritasuna lortu nahi
badu.
2. Lehenik, berraztertu. Sarritan, badirudi ziberkazetariek informazioa publikatu
ondoren berraztertzen dutela, aurretik berraztertu beharrean. Kazetarien ardura
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informazioa ongi argitaratu beharrean, azkar egin behar dela dirudi. Izan ere,
kazetariek duten kezka bakarra beste hedabideek baino lehenago argitaratzea da.
3. Informazioa osatu. Azken orduko informazioa hobesten duten heinean, bestelako
informazioak alde batera uzten dituzte; informazioa gehiago lantzea komeni da,
gaian gehiago sakonduz edo aurretik gertatutako kasuak aipatuz.
4. Formak berritu. Sarean dauden berrietan hedabide tradizionaletako moduak imitatzen
dira. Paperezko euskarrien ereduari jarraitzen diote. Ziberkazetaritzaren beste
oinarrietako bat sarerako hizkuntza sortzea da.
5. Esperientzia hobetsi. Sareko hedabide gehienetan, kazetaritzan esperientzia gutxi
duten pertsonek egiten dute lan. Teknologien gaineko ezagutzetatik harago, kazetari
beteranoek ere osatu behar lukete hedabide digitaletako taldea.
6. Edizio berriak indartu. Krisi ekonomikoa dela eta, askok papereko eta sareko
eginkizunak bateratzeari ekin diote. Epe luzera hedabide tradizionalek, beharbada,
gaina hartuko diote digitalari.
7. Hedabide osagarriak. Azken urteetan herritarrek blogetan landutako kazetaritzaedukiak sona hartuz joan dira. Eredu hori eta profesionala uztar daitezke.
8. Estilo-liburuak sortu. Edizio digitalek oraindik ez dute sortu ezaugarri grafikoak eta
teknikoak zehazten dituen estilo-libururik.
9. Deontologia zehaztu. Aurreko puntuan legez, Interneten, datu pertsonalen edo
edukien erabileraren inguruko arau deontologikoak zehaztu behar dira.
10. Ezagutzak berritu. Kazetaritza irakasleek kazetaritzaren inguruko ezagutzak
eguneratu behar dituzte, Internet ardatz izanda, ikasleek gaur egungo beharretara
ohitu daitezen.

2.5. Prestakuntza-ereduak

Piedrahita-k (1993) gogoratzen digu XX. mendearen hasieran kazetariak nahikoa zuela
irudimenarekin eta lumarekin bere lanean moldatzeko. Analogia bera mantenduz, egun
jende asko da pentsatzen duena ziberkazetariak nahikoak izango dituela sormena eta webedizioko ezagutzak bere lana egiteko. Hala ere, aurreko komunikabideetan gertatu den
bezala, Interneten ere kazetari-lana garatzeko bete behar diren eskakizunak asko aldatu dira,
ziberkomunikabideen aurrerapen teknologikoen arabera, eta baita haien garrantzien arabera
ere. Euskal Herriko ziberkazetagintza hamarkada bat bete ondoren, lanbide hori definitzen
duten oinarrizko funtzioak deskribatu dira, zeren, halakorik egiten ez badugu, protagonismo
gehiago emango baitiegu horien ordez etorri diren guztiei: alde batetik, lanbidetik etortzen
ez diren kazetari gazteak, askotan Interneten edukiak sartzeko enkargua daukatenak; eta,
beste alde batetik, beren lanean informazioa lehengai gisa erabiltzen dutenak, kazetariarekin
izendatzaile komun hori konpartituz (Diezhandino, 2001).
Beraz, nahiz eta azken urteotan ziberkazetagintzan hainbat motatako langileak agertu,
egun ziberkomunikabideetan lan egiten dutenentzat ofizio espezifiko bat dago. Horiek
kazetariekin konpartitzen dituzte trebetasun asko: gure inguruan gertatutakoari buruz
informatzeko teknikoki profesional espezializatuak dira (Benito, 1995). Eta, aldi berean,
beste trebetasun espezifiko batzuk garatzen dituzte. Izen asko erabiltzen dira identifikatzeko
ezaugarri bereziak dituen profesional hau: “kazetari digital”, “online kazetari” edo
“ziberkazetari”. Eta espero da etorkizunean titulu akademiko berriak aintzakotzat hartzea.
Onarpen hori ezinbestekoa da, kontuan harturik unibertsitatea ikasketa-plan berriak
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eguneratu eta berritu zain dagoela. Aldi berean, oraindik ez dago argi zein izango diren
ikasleak eduki behar dituen trebetasunak bere prestakuntza bukatzean.
Hori dela eta, ebidentzia batzuk daude: ez da beharrezkoa teknologia berriak
gobernatzen trebetasuna izatea, etorkizuna ez dagoelako ez komunikabideetan ez banaketateknologietan, baizik eta oinarrizko informazioari balio erantsia gehitzen dioten edukiak
bilatu, aztertu, sortu eta idazteko gaitasunean (García Avilés, 2000). Horren arabera,
Internetek dakartzan tresna teknologiko berriek prozesu informatiboa aldatu dute, baina ez
horren azken helburua, funtsezkoan lehengo bera baita. Bistan da ziberkazetarientzat
beharrezkoa dela trebakuntza sendoa, lanbidearen oinarriak konprenitzeko, funtsezkoa baita
Interneterako beste trebetasun espezifiko batzuk garatzeko. Horrek esan nahi du
ziberkazetariak onartu egin behar duela bere egoera berria, eta horretarako ondo ezagutu
behar ditu bere komunikabideak dauzkan ezaugarri berriak eta horiek informazioaren
tratamenduari dakarzkioten aldaketak. Horregatik, oso garrantzitsua da ondo ezagutzea
hedabidea eta aukerako baliabideak: WYSiWYG erako programak erabiltzea; diseinutresnak; testu, audio, bideo, soinu eta grafikoak editatzeko gaitasuna; gainera, horiek ondo
erabiltzeko gero eta zailagoa eta konplexuagoa da edizioa, horretan integratzen baitira
ezagunak diren adierazpen-sistema guztiak formatu multimedia eta interaktibo bakar
batean. Ildo horretatik, teknika berri horien etengabeko berrikuntza kontuan harturik,
ziberkazetarien ikaskuntza-prozesu komunikatiboan gertatzen diren berrikuntzak
eskuratzeko gaitasuna da gakoa, informazioarekin lantzeko moduak egokitzeko.
Gauzak horrela, hamarkada bat pasatu da ziberkazetaritzako ikasketak ematen hasi
zirenetik gure fakultatetan, eta denbora honetan pasatu gara komunikabide digital
berrientzako kazetarien ikaskuntza eredu batetik aro digitalarentzako kazetarien ikaskuntza
eredu batera (Salaverría, 2000). Horren arabera, kazetaritzako ikasketetan ezarri zen
ereduak kontuan izan du Interneten beharrezkoak diren kazetarien gaitasunen aplikazioa.
Jakina, horren ondorioz, ikasgai batzuen edukiak berrikusi dira, eta aldi berean
irakaskuntzan erabiltzen diren azpiegitura-teknikak eta praktika pedagogikoak ere bai.
Beraz, posiblea da baieztatzea ziberkazetaritzak izugarrizko eboluzioa izan duela azken
urteotan hezkuntza-arloan, non ikasleak hasi baitira jasotzen gero eta espezifikoagoa,
beharrezkoagoa eta baliagarriagoa den irakaskuntza. Horrekin lortzen da diziplina honi
paper profesionalago bat ematea. Aldi berean, horrek aukera ematen digu jakiteko zein
diren ikasle horien curriculumaren funtsezko bi hedadura; hau da, zein diren ikasleak erabili
beharko dituen ezaguerak eta trebetasunak bere eguneroko lanean ziberkomunikabideetan.
Edozein kasutan, arlo honekin zerikusia duten gero eta irakasgai gehiago izateak ez du
esan nahi ziberkazetaritzak lortu duela behin betiko onarpena lizentziaturako ikasketa-plan
berrietan. Are gehiago, gero eta nabarmenagoa da unibertsitatera ailegatzean
ziberkazetaritzak galtzen duela garrantzia. Behintzat, hori da Santiago Tejedor irakasleak
(2006) egindako ikerketatik ateratzen dugun ondorioa. Guztira, 26 unibertsitatetako 109
irakasgairen programak aztertu ondoren, konklusio hauek lortu zituen: irakasgai horietatik
bakarrik % 15ek lantzen ditu ziberkazetaritza modu esklusibo batean; % 25ek haren
alderdiren bat aztertzen du; eta % 60k ziberkazetaritzaren kideko gaiak lantzen ditu. Beste
alde batetik, ez dago guztien adostasunik zehazteko nolakoa izan behar duen irakasgai
horien curriculumak (García Galindo et al., 2005). Beraz, egun oraindik aplikatzen den
curriculumak aplikatuko da, aurrerantzean ere, ziberkazetaritzako irakasgaien planetan.
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2.6. UPV/EHUko kazetariaren prestakuntza teoriko-praktikoa
Gizartean eta kazetaritza-lanbidean dauden aldaketei erantzun geldoa eman die
unibertsitateak, oro har. Horrela, kazetaritza digitalak, hain fenomeno hedatua eta ezaguna
den arren eta azken hamar urteetan gure artean nabarmenki hazi eta finkatu den arren, ez du
enborrezko erantzunik izan ikasketa-planetan –derrigorrezko irakasgaia izatea edo ibilbide
propio bat izatea, alegia–, eta hautazko irakasgaien zerrendetan galtzen dira arlo hau
bultzatzeko sortutako irakasgaiak (Peña, 2005).
Unibertsitatearen erantzuna, honetan ere, ez da beti berdina izan. Ramón Salaverríak
kazetari digitalaren prestakuntzan nagusiki bi eredu egon direla azpimarratzen du
(Salaverría, 2000). Alde batetik, hedabide digitaletan lan egiteko hezi diren kazetariak
egongo lirateke, eta, bestetik, aro digitalerako hezi direnak. Lehenengo ereduari jarraikiz –
gehien zabaldu dena–, unibertsitateak ikasleari komunikabide digital batean lan egiteko
behar dituen gaitasun teknikoak emango lizkioke, tresna espezifikoei buruzko heziketa
instrumental bat irakatsiz: web-orrien sorrera, irudi-tratamendua...
Aurreko lerroetan adierazi dugunez, beharrezkoa da izaera eta identitate berri batean
heztea profesionalak. Azken batean, gure helburua da Interneten dauden komunikabideek
eskatzen dituzten trebetasunak ezagutzen dituzten eta erabiltzen dakiten pertsonak
prestatzea, eta, aldi berean, aurreko profilekin zerikusirik ez daukaten profesional
autonomoak. Horrek aurrez aurre jartzen dizkigu oinarrizko bi eztabaida: alde batetik,
Euskal Herriko komunikabideak Interneten egoteak zer ondorio dituen gure fakultateko
lizentziadun berrientzat, lana aurkitzeko orduan; bestetik, egungo kazetarien prestakuntzaitxaropenak. Eskakizun horiek Komunikazio Fakultateari dilema garrantzitsu bat jarri diote,
horiek ikasketa-planen berrantolaketa berri bat behar baitute. Egoera horrek fakultatearen
eta lan-merkatuaren artean sinergia bat planteatzeko gonbit egiten du, ezin baitugu ahaztu
unibertsitatearen funtzioen artean eskariari aurrea hartzea dagoela, hura beti oso aldakorra
baita, komunikazioaren mundua astintzen duen etengabeko aurrerapen tekniko eta
sozialaren arabera.
Ziberkazetariek ezagutza tekniko eta praktiko zehatzak behar dituzte Interneteko lanmerkatu berrian aritzeko. Hori dela eta, ziberkazetaritzaren unibertsitate-irakaskuntzak
informazio-enpresen beharrak identifikatu behar izan ditu, gero eta lehiakorragoa den
merkatu horri erantzun ahal izateko. Kontu horren inguruan, Europako Unibertsitate eta
Ikerketa Eremua 2 (EUIE) delakoak aukera paregabe bat emango omen du. Unibertsitateko
irakaskuntzaren eredua eraberritzeko eta bateratzeko asmoz, prozesu horrek irakasgai
berriak martxan jarriko ditu, eta horietako batzuk ziberkazetaritzari buruzkoak izango dira.
Aldakuntza hori gure gizarteko hezkuntza-beharretan oinarritzen da. Izan ere, azken
hamarkadatik bizi dugun iraultza teknologikoak aldaketa sakonak eragin ditu
komunikazioaren munduan, eta horiek irakaskuntzaren gaietan islatu behar dira. Izan ere,
kazetaritzaren mundua azkar aldatu da azken hamarkadaten, kazetarien hezkuntza ez bezala.
Profil garbi bat sortu arren, ziberkazetariarena, prestakuntza egokia falta da, eta garai
berrietara behin-betiko moldatu beharra dago.
Asmo onik, behintzat, ez omen da falta, kazetaritzako graduaren helburuak azaltzen
duenaren arabera 3: “Ikasleak sendo trebatzea ezinbestekoa da, hasi berria dugun XXI.
2

<http://www.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3501>

3

<http://www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es/p0408884/eu/contenidos/informacion/indice_licenciatura/eu_indice/kazetaritza.html>
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mende honetako komunikabideek eskatzen dituztenak gara ditzaten. Ikerketa eta
irakaskuntza konbinatu nahi dira, trebakuntzak gizarte modernoaren eskakizunei erantzun
diezaien; izan ere, gizarte horretan komunikabideak eta teknologiak asko aldatzen dira eta
gure lizentziadunek lanbidean era askotako lanpostuak eta arloak izango dituzte.
Trebakuntza-eskaintza praktiketarako planaz osatzen da, eta horren helburua ikasleak
enpresa-errealitatearekin harremanetan jartzea da”.
Ziberkomunikabideek lan egiteko txoko berri bat ireki dute, eta horretan lan egiteko
heziketa jasotzea balioesten dute ikasleek. Interes horren inguruan badaude datuak (Meso et
al., 2010), Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasleen hezkuntza-itxaropenari buruzkoak,
hain zuzen. Ebidentzia horiek erabilgarriak izan daitezke ziberkazetaritzaren prestakuntzara
hurbiltzen hasteko:
1. Galdetutako ikasleek uste dute beharrezkoa dela kazetaritzako lizentziaturaren
irakasgaiak berritzea/eguneratzea. % 85,2 “oso ados” dago, % 9,3 “ados” eta % 5,5
“nahiko ados”.
2. Ikasleek uste dute ziberkazetaritzaren inguruko irakasgaiak beharrezkoak direla.
% 70,4k “bai, oso” erantzun du eta % 29,6k “bai, nahikoa”.
3. Ziberkazetaritzaren inguruko irakasgai kopuru urria dela uste dute. % 94,6k erantzun
du irakasgai gutxi daudela eta bakarrik % 5,4k pentsatzen du kopuru hori nahikoa
dela.
4. Ziberkazetaritzako irakasgai hautazkoetan matrikulatu direnen % 70k esaten du
irakasgaiaren berritasunagatik eman zuela izena. % 65ek aipatzen du bere etorkizun
profesionalagatik egin zuela.
5. Ziberkazetaritzako irakasgaietan eskuratu behar duten prestakuntzari buruz
galdeturik, ikasleek hauek aipatzen dituzte: “multimedia-edizioa” (% 53,6), “webdiseinua” (% 24,7) eta “idazketa hipertestuala” (% 21,7).
6. Ikasleen % 17,1ek Interneteko kazetaritza-enpresetan kokatzen ditu bere lanitxaropenak, irratiaren (% 31,2), telebistaren (% 28,3) eta prentsa idatziaren (%20,4)
atzetik, baina berri-agentzien (% 1,3) eta prentsa-bulegoen (% 0,9) aurretik.
Unibertsitateak kontuan hartu behar izan ditu komunikabide tradizional zein berrietan lan
egiteko aukerak. Irratiko, telebistako edo prentsa idatziko profesionalek bezala,
ziberkazetariak heziketa espezifiko bat jaso behar du. Errealitate profesional berriari
teorikoki eta teknikoki erantzuteko, kazetaritzako lizentziaturan zenbait irakas-plangintza
martxan jarri dira: hainbatetan, irakasgaien programak egokitu izan dira, hau da, edukiak
eguneratu egin dira; besteetan, irakasgai hautazko berri-berriak sortu dira. Gauzak horrela,
esan genezake oraindik ere kazetaritza digitalaren irakaskuntza-eredua enbrioizko fase
batean dagoela: ziberkazetaritzak unibertsitatean duen presentzia eskasa da, eta lehenengo
pausoak baino ez dira eman.
Simon Peña UPV/EHUko irakaslearen hitzetan, gizartean eta kazetaritzan dauden aldaketei
erantzun geldoa eman die unibertsitateak, oro har. Horrela, hain fenomeno hedatua eta
ezaguna den kazetaritza digitalak, azken hamar urteetan gure artean nabarmenki hazi eta
finkatu arren, ez du enborrezko erantzunik izan ikasketa-planetan. Hautazko irakasgaien
zerrendetan galtzen dira arlo hau bultzatuaz sortutako irakasgaiak (Peña, 2005). Nolanahi
ere, Estatuko unibertsitate guztietan zabaldutako fenomenoa dela dirudi. Hala ondoriozta
daiteke Santiago Tejedor UABko irakasleak egindako doktorego-ikerketaren emaitzetatik.
Ziberkazetaritzarekin zerikusia duten 109 ikasgairen analisia egin ondoren, aipatzen du
ziberkazetariaren heziketan proposatzen diren helburuak eta curriculuma zehaztu gabe
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daudela oraindik. Beraz, arlo profesional zein akademikoan ziberkazetaritzak duen goraldia
nekez ikus daiteke irakaskuntza-arloan.
Gainera, etorkizunerako erronkak ez dira ahuntzaren gauerdiko eztula, multimedia-kazetaria
edo profesional multifuntzionala trebatzeko irakaskuntzak laster hasi beharko baitu.
Multimedia-kazetariari buruz Iban Arantzabalek (2005) azaldutakoaren arabera, profil
horrekin denboraren kudeaketa emankorragoa eta albistearen kalitatea bilatzen hasi dira
informazio-enpresak. Ondorioz, kazetariak gai gutxiago baina sakonago landuko ditu:
Interneterako motz, zehatz eta azkar; irratirako telefono-konexioen bidez; telebistarako
elkarrizketak eta irudiak; papereko astekarirako sakontasun handiagoa, argazkiak eta testu
garatuak. Informazioa kudeatzea izango da etorkizuneko erronka, ez horrenbeste informazio
bera komunikabideetan errepikatzea. Informazioa batu, antolatu eta egiazkotasuna bermatu
beharko dira. Hori “multimedia-kazetari”en bidez, ez “multilan-kazetari”en bidez.
Interneteko kazetaritzaren inguruko lehenengo irakasgaiak 90eko hamarkadan sortu ziren
Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean.
Nafarroako Unibertsitatean 4 ere goiz hasi ziren ziberkazetaritzako irakasgaiak eskaintzen.
Izan ere, hango titulazioa aitzindaria izan da. UPV/EHUn 1996/1997ko ikasturtean hasi zen
Periodismo electrónico y producción multimedia zeritzon aukera askeko lehenengo
irakasgaia. 1998/1999 ikasturte arte eskaini zen. Hurrengoetan (1999/2000-2000/2001)
irakasgai birtual bihurtu zen. Harrezkero, bi irakasgai eskaini dira, bata hautazkoa –
Introducción al Periodismo en Internet, Campus Birtualeko ikasleen kasuan aukera
askekoa– eta bestea presentziala –Ciberperiodismo–. Bietan ziberkazetaritzaren ikuspuntu
orokorra ematen zen, Diseño y Periodismo electrónico irakasgaian ez bezala, non webdiseinuari heltzen baitzitzaion espezifikoki.
Aipagarriak ere badira Interneteko kazetaritzaren gaiaz partzialki aritzen ziren beste
irakasgai batzuk; esaterako, Komunikabide Ereduak, Informazio Generoak eta Kazetaritza
Diseinuaren Oinarrizko Printzipioak. Hirugarren zikloko ikasketetan ere sareko kazetaritza
kontuan hartzen zen, esaterako 1996. urtetik eskaintzen zen Kazetaritza II saileko
doktorego-programa, Joera Berriak Kazetaritza Informaziorako Baliabide eta Euskarrietan.
Badago, orobat, beste aukera bat: Multimedia Masterrak 5 (El Correo-UPV/EHU)
eskaintzen duen Iniciación Digital izeneko irakasgaia. Saila horren beste hezkuntza-ekintza
aipagarri bat izango litzateke bost urtetan antolatutako Kazetaritza Digitala Mintegia 6 eta
Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioarekin batera 2002/2003an egindako Internet bidezko
Kazetaritza digitala ikastaroa.
Kazetaritza digitalaren irakaskuntza ziberkomunikabideei buruzko ikerketaren inguruan
artikulatu da. Izan ere, ikasgelan erabiltzeko material didaktikoak ikerkuntzen ondorioen
emaitzak dira. Lehenengo azterketak 1990eko hamarkadaren erdian hasi ziren,
4

1994an Nafarroako Unibertsitatearen Komunikazio Fakultateak multimedia-laborategi bat ireki zuen
(http://www.unav.es/fcom/mmlab) eta Interneteko kazetaritzaren inguruko lehenengo irakasgaia eskaintzen hasi zen,
Tecnología de los medios impresos izenekoa. Handik aurrera, Espainiako beste fakultate batzuetako lizentziatura eta
graduondokoetan hasi ziren horrelako irakasgaiak. Esaterako, 1996/1997 ikasturtean Bartzelonako Pompeu Fabran bi
hautazko irakasgai hasi ziren (Periodismo en Internet, eta, geroago, Análisis del periodismo digital). Santiago
Konpostelako Unibertsitatean, ziberkazetaritzaren inguruan hezkuntza-ibilbide bat eskaintzen da (Xornalismo
electrónico, Creación de productos na rede, Linguaxe e guión multimedia, Taller de aplicacións na rede, Sistemas e
innovacións tecnolóxicas). Era berean, Málagako Unibertsitateak baditu hiru irakasgai (Edición Digital, Periodismo
Interactivo eta Creación de nuevos medios). Ziberkazetaritza Valentziako eta Sevillako Unibertsitateetan ere
aintzakotzat hartzen da.
5
<http://www.ehu.es/postgrados/programas/oferta/master/periodismo_multimedia.htm> (Kontsulta: 2008).
6
Azken
edizioak
hiritar-kazetaria
izan
zuen
gaia,
eta
2005eko
maiatzean
izan
zen
<http://www.seminarioperiodismodigital.com>.
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ziberkomunikabideen sorkuntzarekin batera. Lan aitzindarien artean, UPV/EHUko
Armañanzas, Díaz Noci eta Meso irakasleek idatzitako liburua aipatu behar da, Periodismo
electrónico: Información y servicio en la era del ciberespacio (Bartzelona: Ariel, 1996).
Liburu hori gaztelaniaz idatzitako ziberkazetaritzari buruzko lehenengoa izan zen.
Aipatutako bi autorek, Javier Díaz Noci eta Koldo Meso irakasleek, ikerketa-bide horri ekin
zioten beste bi liburu didaktiko argitaratzeko: 1997an, gaztelaniaz eta euskaraz, Medios de
comunicación en Internet, eta 1999an, Periodismo en Internet. Modelos de la prensa digital
(Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua).
Armentia, Elexgaray eta Perez UPV/EHUko irakasleek ere ziberkazetaritzaz idatzi zuten
1999an argitaratutako Diseño y periodismo electrónico liburuan (Leioa: UPV/EHUko
Argitalpen Zerbitzua) eta 2000n Jose Ignazio Armentiak idatzitako El diario digital lanean
(Leioa: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua) . Era berean, Jesús Canga Larequi katedradunak
eta beste irakasle batzuek osatutako lan-taldeak 1990eko hamarkadaren amaieran
Espainiako egunkari nagusien paperezko edizioak eta edizio digitalak konparatu zituen.
Ikerketa horren emaitzak Diarios digitales: Apuntes sobre un nuevo medio izeneko liburuan
bildu ziren, 1999an (Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua).
XXI. mendearen atarian, ziberkazetaritzaren konplexutasuna begi-bistakoa zenean,
espezializazioaren bidea bultzatu zuten adituek. Kazetaritza zientziaren arlo nagusiak
paradigma berriaren ikuspegitik lantzeko asmoz, irakaskuntzako betiko adar nagusiak
(idazketa eta generoak, kasu) lantzen hasi ziren. Interes horren eredutzat Manual de
Redacción Ciberperiodística (Bartzelona: Ariel, 2003) liburua har dezakegu. Unibertsitate
askotako −besteak beste, Euskal Herriko Unibertsitateko− irakasleek egindako liburu horrek
ziberkazetaritza arlo akademikoan izango diren gai nagusiak jasotzeko balio izan du. Izan
ere, ziberkazetaritzaren inguruan hamar urtean garatutako teoriak biltzen ditu. Horien
artean, ziberkomunikabideetako mezuak idazteko baliabidea nagusia den hipertestuaren
teoria.

2.7. Kazetari digitalen elkarte profesionalak

Euskarri berriak, komunikazio-arloko profesionalaren profila aldatzeaz gainera,
erakundeak, elkarteak edo taldeak sortuko ditu, testuinguru berri horretako kazetariaren
eskubideak bermatzeko. Besteak beste, aipatzeko da onlineko zerbitzuetako hornitzaileek,
kazetariek, aholkulariek eta irakasleek Society of Electronic News Delivery osatu zutela.
Elkarte horren hurrengo hamarkadarako laneko ildoak funtsezko lau alderditara zuzenduta
daude:
- Onlineko albisteak landuko dituen kazetari berriaren prestakuntza.
- Komunikabidea/produktua saltzea.
- Aplikatu beharreko lege-ingurunea, batez ere copyrightaren eskubideen eta kalumnien
ingurukoak.
- Komunikabide berriaren finantzaketa-formulak.
Helburu berarekin, 1999. urtean, Asociación de Noticias Online (ONA) izeneko
elkartea sortu zen. Elkarte horrek, Columbiako Unibertsitateko Kazetaritza Eskolarekin
batera, Online Kazetaritzaren Sariak eratu zituen 2000. urteko uztailean. New York New
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Media Association elkartea ere sortu zen AEBn. Herrialde horretan, orobat, Best Online
Newspaper Services Competition izeneko sariak sortu ziren, nazioartean sona handia lortu
dutenak.
Espainian nabarmendu beharrekoak dira Kataluniako ekimenak; komunitate hori izan
zen Interneteko kazetaritza garatzen aurrendari, eta han sortu zen Grup de Periodistes
Digitals izenekoa1996an. Talde hori iraultza digitalak lanbidean duen eraginari buruzko
hausnarketa bultzatzen duen espazioa dela esan dezakegu.
1997ko martxoaren 17an Organización de Periodistas en Internet (OPI) elkartea sortu
zen Madrilen. Elkarte horrek izaera pribatua eta borondatezkoa du, irabazi-asmorik gabea
eta independentea da, eta sarean rol aktiboa bete nahi duten informazioko profesionalek
osatzen dute. Haren helburuak gainerako elkarteenen antzekoak dira:
- Kazetariek teknologia berrietara duten sarbidea bultzatzea eta informazioa emateko
eta adierazteko askatasuna defendatzea.
- Kazetariek Interneten dituzten interesak eta eskubideak bultzatzea eta defendatzea.
- Kazetarien hobekuntza profesionala bultzatzea.
- Kazetarien egile-eskubide moral eta materialak babestea.
- Kazetarien arteko elkartasuna eta laguntasuna, esperientzia-trukea eta teknologia
berrien bidezko lankidetza bultzatzea.
- Informazioaren arloko profesionalak eta erabiltzaileak gerturatzea, eta lanbidearen
ezagutza sustatzea.
Azken ekarpenetako bat hegoaldetik iritsi da. 2003ko ekainean, Asociación de
Periodistas Digitales de Andalucía izeneko elkartea sortu zen Asociación de Prensa de
Sevilla elkartearen babesean. Elkarte horretan ere intrusismoaren eta soldata-bereizkeriaren
inguruko kritika sakona egiten dute. Gainera, oro har, profesionalaren interesak zaintzea du
xede, Interneteko ibilbide berri hori oinarri gisa hartuta.
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3. KAPITULUA
Ziberkazetaritza-idazkeraren ezaugarriak
Ainara Larrondo Ureta

Ziberkazetaritzaren hasieran, 1990eko hamarkadaren erdialdean, hedabideek prentsaren
estiloa mailegatu zuten. Halaber, ziber-hedabideak eboluzionatuz joan diren heinean,
ziberkazetaritzak prentsaren, irratiaren eta telebistaren komunikazio-gaitasunak gainditzen
dituen hizkuntza bat garatu du. Gaur egun, beraz, ziber-hedabideek Internetetik kanpo
ezinezkoa den sistema diskurtsibo berezi bat bultzatzen dute. Autore gehienak bat datoz
kontaketa mota hau ondorengo bereizgarriak dituela esatean (1. taula):
a) Hipertestuala da (irakurketa ez-sekuentziala ahalbidetzen du)
b) Multimedia da (testua, audioa, irudia, bideoa eta 3D erabiltzen ditu)
c) Interaktiboa da (elkarreragina hainbat modutan bultzatzen du)
Azken urteotan, adierazpen modu berri honek kazetaritza-testu klasikoen izaera erabat
aldatu du eredu narratibo edo genero esklusiboak sortuz. Ziberkazetaritzaren estiloa eta
bereizgarri narratiboak ezagutzea funtsezkoa da genero hauek lantzeko garaian; izan ere,
genero hauei dagozkien ezaugarri diskurtsiboak ziberkazetaritzaren idazketa-nortasunaren
menpekoak dira. Alabaina, kazetaritza-generoen sailkapen klasikoa mantendu arren
(informazio-generoak, interpretazio-generoak eta iritzi-generoak), kazetaritzan jazotako
eboluzioak eragina izan du tipologia berriak izendatzeko orduan: informazio-hipertestuak
(albistea, erreportajea...), multimedia-generoak (erreportajea eta infografikoa) eta genero
interaktiboak edo dialogikoak (elkarrizketa interaktiboa). Sailkapen horri beste genero edo
formatu berri-berri batzuk gehitu zaizkio: txata, foroa, edo webloga, kasu.
Beraz, ziberkazetaritzaren hizkuntza honek, prototipo berriak agerrarazi ez ezik, ohiko
generoen funtzioa aberastu ere egin du haien kontzeptua, egitura eta estiloa eraldatuz,
hurrengo kapituluetan ikusiko dugunez. Zalantzarik gabe, Internetek kontatzeko formulak
edo mekanismoak aldatu ditu, eta argiagoa, erosoagoa eta intuitiboagoa den irakurketa bat
lortu du. Sareak edizioan duen eragina ukaezina da kazetaritza-idazketan eta, ondorioz,
kazetaritza-mezuetan, hau da, generoetan.

ZIBERKAZETARITZA-IDAZKERAREN EZAUGARRIAK

HIPERTESTUALITATEA
Zer
Loturen bidez erlazionatutako eduki-unitateetan oinarrituz (nodoak),
diskurtso-egitura linealak eta ez-linealak antolatzea.
Nola
Edukiak edo informazioak nodotan zatituz eta estekatuz, erabiltzaileak
loturetan klik eginez bere ibilbidea egin dezan. Loturak estrategikoki
pentsatu behar dira diskurtso koherente bat antolatzeko, kontuan hartuz
loturen eskaintza baten aurrean erabiltzaileak bata edo bestea aukeratu
dezakeela.
MULTIMEDIATASUNA
Zer
Testuko eta ikus-entzunezko kodeak bateratzea komunikatzeko.
Nola
Informazio bat kontatzeko zein den formaturik egokiena (testua,
irudia, soinua eta abar) bereizi behar da. Era berean, istorio bat
kontatzeko adierazpen modu horiek guztiak zelan batu eta antolatu
behar diren zehaztu behar da.
INTERAKZIOA
Zer
Kontsumitzaile berriei kasu egitea, eta hedabidearekin zein beste erabiltzaileekin komunikatzeko aukera bat baino gehiago ematea.
Nola
Erabiltzaileak bultzatuz:
a) galderak egitera (elkarrizketa digitaletan);
b) bozkatzera (inkesta digitaletan);
c) berriak komentatzera eta sare sozialetan trukatzera
d) iritzia ematera
d) eztabaidatzera (foroak)
e) komunikatzera (posta elektronikoaren bidez, blogetan eta abar)
1. TAULA
Kazetaritzaren ezaugarriak
Iturria: Salaverría (2005)

3.1. Hipertestualitatea

Sarearen ahalmen erabakigarriena dugu hipertestualitatea. Horri esker, sistema edo diskurtso bat sortzen da –hipertestua edo hipermedia–, non barruko informazioa zatituta agertzen
baita eta irakurleari baitagokio zati horiek elkartzea hipertestuaren autoreak –kazetariak–
aurrez prestatutako hiperloturen bidez. Elkarrekin lotu daitezkeen informazio-zatiei nodo
deritze, eta elkarrekin lotzeko elementu nagusia (hiper)loturak edota estekak dira (links,
ingelesez) (Caridad eta Moscoso, 1991: 137):
–

Nodoa: hiperloturen bidez esteka daitekeen edozein informazio zati. Unitate horiek
testualak, ikus-entzunezkoak eta grafikoak izan daitezkeenez, hipermedia kontzeptua erabili ohi da.

34

ZIBERKAZETARITZAKO IDAZKERA ETA GENERO BERRIAK

–

Lotura: informazio zatien arteko elkarketa

Hipertestua ez da kontu berria, urte batzuk lehenago testuen arteko lotura horiek orrialdearen oinean egiteko aukera baitzegoen; aldiz, orain teknologia berriek zabaltzen dituzten
aukerak ikusgarriak dira (García, Merchan eta Pombo, 1999). Era berean, hasiera batean ez
bezala, gaurko hipertestu gehienak hipermediak dira. Izan ere, audioa, bideoa eta irudia
gero eta garrantzitsuagoak dira. Horregatik, autore batzuek nahiago dute hipermedia hitza
erabili sistema hau deskribatzeko. Hipermedia batean, beraz, hipertestu-egitura batez
baliatuz, loturek askotariko informazio motak lotzen dituzte (Vouillamoz, 2000: 20):
a) Diskurtsoaren irakurketa ez-lineala eragiten du. Hipertestu bat izanez gero,
interakzioa inplizitua da eta erabiltzaileak loturak aktibatu behar ditu.
b) Baliabide testualak, grafikoak eta ikus-entzunezkoak konbinatzen ditu.
Hurrengo epigrafe batean azalduko denez, hipertestu-sistemak interakziorako aukera
dakar berekin. Interaktibotasun selektibo bati buruz ari gara, non erabiltzaileak gustuko
dituen loturak aukeratzeko aukera baitu (klik eginez). Beraz, hipertestu-idazkerak, nahiz eta
idazketa sekuentziala ere ahalbidetu, kontaketa klasikoa guztiz gainditzen duela esan dezakegu. Are gehiago, hipertestu-idazkerak aurreko sistemaren mugak gainditzea lortu du, gizakiaren pentsamenduen antzera antolatzen baitu informazioa. Ildo horretan, adituek gizakiaren buruko konexio-egiturarekin parekatzen dute informazio multzo erlazionatuetara
hipertestuak eskaintzen duen sarbide selektiboa.
Hipertestualitateaz baliatuz, hipertestuak sortzen dira. Lehenengo irudian (1. irudia)
ikus dezakegu nola, aurreko sisteman ez bezala, hipertestuak informazioa zatitzen duen
edukiaren sakontasuna eta luzera bultzatuz, egitura ez-sekuentzial baten bitartez. Beraz,
hipertestuek hiru dimentsio dituzte eta hiru modutan uler daitezke (Codina, 2000):
a) hipertestua informazioaren egitura antolatzaile gisa
b) hipertestua narrazio-estrategia gisa
c) hipertestua dokumentu gisa (hiperdokumentua: berri bat, webgune bat, eta abar)
Bestalde, Interneteko hedabideetan hipertestu-arkitekturak hiru maila ditu (Lamarca,
2006):
a) Erabiltzailearen interfazea edo aurkezpen-maila: azalean agertutakoa; nabigaziosistemak osatzen du (kurtsoreak, botoiak, mapak, nabigazio-barrak, ziriak, eta abar).
b) Egitura-maila: nodoen arteko lotura moduari eta interkonexio-aukerei dagokie.
c) Datu-base maila: ezkutatuta dago; hedabideak eskaintzen duen informazio mordoa
kudeatzeko erabiltzen da. Azken maila hori, praktikan, Edukiak Kudeatzeko
Sistemarekin (CMS) lotuta dago (2. irudia).
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1. IRUDIA
Hipertestualitatearen eragina idazkeran
Iturria: Egilea

2. IRUDIA
Eitb.com-en Content Manager System (CMS)
Iturria: Eitb.com (Larrondo, 2011)
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Loturekin lan egitea da ziberkazetarien erronka nagusietariko bat, edizio hipertestualak
edizio inprimatuak baino ondorio semantiko nabariagoak dituelako. Horregatik, kazetariak
arreta berezia jarri behar dio hipertestu-loturak egiteari, edukien antolaketa egokia baita
ziber-hedabide baten arrakastarako giltzarria. Batetik, ziber-hedabideek lotura ugariak eta
esanguratsuak izan behar dituzte irakurleari askatasuna emateko, baina ez nahasteko
moduan. Erabiltzailea estekatutako web-orri batera heltzean bere buruari galdetzen badio
zergatik heldu den hara, mezuak bere zentzua galduko du; hori da kazetariak hipertestuaren
erabilera nahasgarria egin duen seinale (Pajares, 1996: 579).
Kazetariak loturak ahalik eta gehien erabiltzen saiatu behar du baina gehiegikeriarik
gabe, hau da, hipertestua hiperaktibitatearekin nahasi barik. Web-orriak loturaz beteta
badaude, bikoizketak gerta daitezke, hau da, eduki batera heltzeko bi edo lotura gehiago
egotea, eta horrek erabiltzailea zeharo nahas dezake. Askotan nabigazio eredu horrek frustrazioa eragiten du erabiltzaileengan, funtsean eduki-gabezia erakusten baitu. Era berean, ez
dira batere gomendagarriak itzulera ez duten loturak, are gehiago kanpoko loturak badira.
Esandakoaren laburpen gisa, hiperloturen erabilerari buruzko hurrengo gomendioak azpimarra daitezke (Salaverría, 2005: 126):
– Hiperloturek hitz gakoetan oinarrituta egon behar dute.
– Esaldien edo paragrafoen amaieran kokatu behar dira, erabiltzaileak irakurketa
amaitu aurretik loturak sakatzeko arriskua saihesteko.
– Testuaren barnean loturak argi eta garbi bereizi behar dira, koloreak edo azpimarrak
erabiliz.
– Loturek adierazgarriak izan behar dute; erabiltzaileak zalantzarik gabe jakin behar
du zer eduki mota dagoen lotura baten atzean (bideoa, audioa, grafikoa, sakontzeko
informazioa, eta abar). Horretarako, ikonoak erabiltzea aproposa da.
Lotura mota asko daude Interneko hedabideetan. Hauexek dira ohikoenak:
a) Barruko loturak: hedabidearen beste web-orri batera eramaten gaituzte, ziber-hedabidearen URL bera duena
– Atalezko loturak
– Tituluzko loturak
– Lotura gehigarriak (informazio erlazionatua eskaintzen dute: aurreko berriak,
webgune bereziak, dokumentuak, bideoak, eta abar). Horiek testu batean
txertatuta ager daitezke, edo testutik kanpo, aurkibide, menu edo zerrenda gisa.
b) Kanpoko loturak: hedabidetik at dagoen web-orri batera eramaten gaituzte, ziberhedabidearen bestelako URLa duena.
Hipertestu-egiturei dagokienez, Interneteko hedabideetako informazio-generoetan
egitura adarkatuak edo zuhaitz-formakoak dira ohikoenak (3. irudia).
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3. IRUDIA
Hipertestu-egitura ohikoenak ziber-hedabideetan
Iturria: Salaverría (2005), egokitua

Hipertestuaren ideiaren jatorria, Vannovar Bush-ek idatzitako «As we may think» artikuluan aurki dezakegu. Lan hori Atlantic Monthly aldizkarian argitaratu zen 1945ean. Han,
Bush-ek edukiera handiko sistema bat imajinatu zuen, non gordetako informazioa erraz
erlaziona baitzitekeen. Makina kontzeptual horri MEMEX (MEMory EXtension) izena jarri
zion. Bush-en ideien jarraitzaile Ted Nelson-ek MEMEXen ideia bere egin eta Xanadu
izeneko memoria-sistema proposatu zuen. Nelson-en arabera, Xanadu munduko altxor
literario eta zientifiko guztiak gordetzeko 1 informazio-sare erraldoi bat izango zen.
Nelson-ek proiektua aurkeztu zuen 1965ean eta 1981ean Literary Machines izeneko liburuan. Xanaduren proiektuak bizirik jarraitu zuen 90eko hamarkadara arte, baina ez zen
inoiz martxan jarri 2. Gauzak horrela, hipertestu kontzeptuaren aurrekariak 60ko
hamarkadan agertu arren, hipertestuaren azterketa akademikoa ez zen 80ko hamarkadara
1

Bush eta Nelson ameslarien ideiak baino lehenagokoak dira Errenazimenduko asmakizunak. Konkretuki, garai
hartako bi gailu daude erlazionaturik hipertestuaren ideiarekin: «memoriaren teatroa» eta «liburuen noria» (Díaz Noci
eta Salaverría, 2003: 84-87).
2
XX. mendearen 60ko eta 80ko hamarkaden artean ezarritako hipertestu-sistemak hiru belaunalditan sailka daitezke
(Díaz, Catenazzi eta Aedo, 1996: 18-19; 215-226): lehen belaunaldikoak (1963-1982) tamaina handiko ekipamendu
informatikorako planteatu ziren (mainframes); hipertestu horietan testua zen elementu nagusia eta aukera grafiko
gutxi eskaintzen zituzten (HES −Hypertext Editing System−, FRESS −File Retrieval and Editing System− edo Aspen
Movie Map, lehenengo hipermedia-sistema beharbada). Hipertestu-sistemetako bigarren belaunaldia laburragoa izan
zen (1983-1987). Urte horietako aurrerapen teknikoek interfaze grafikoak erabiltzera bultzatu zuten. Hipertestuak
editatzeko eta nabigatzeko erraztasunak ere bultzatu ziren une hartan (Notecards, Neptune, Guide, Hyperties, eta
abar). Hirugarren belaunaldia 1988tik aurrera agertu zen. Garai hartan hipertestuarekin lotutako hainbat arazo
aztertzen hasi ziren, besteak beste, lankidetzazko egiletza (Hypercard, Toolbook, Hypernews, eta abar).
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arte garatu; garai hartan hasi zen informatika eta, bide batez, erabiltzaileen interfaze
grafikoen sistema zabaltzen. Testuinguru horrek hipertestu-sistemak sorrarazi zituen,
HTML (Hypertext Markup Language, sareko hizkuntza) kasu. Izan ere, hipertestu- edo
hipermedia-sistemek behin betiko finkapena lortu zuten World Wide Web-ekin batera.
WWW edo sarea gaur arte egindako hipertestu ezagunena da, eta Tim Berners Lee
CERNeko (European Particle Physics Laboratory) zientzialariak asmatu zuen. “Amaraun”
erraldoi hori Internet-en ezarri zen 1991ean, eta ordenagailu-sare horren metonimia bihurtu
da. Hortaz, Internet-en asmakuntzak, eta, ondorioz, haren zerbitzurik ezagunena den
WWWarenak, posible egin zuen informazio kantitate handiak erlazionatzeko ametsa egia
bihurtzea.

3.2. Multimediatasuna

Multimedia da gaur egungo ziberkazetaritzaren estrategia nagusia; izan ere, ziber-hedabide
gehienen produktuen arrakasta multimediatasuna ustiatzean datza. Multimediak euskarri
bakar batean testua, audioa, bideoa edo grafikoak biltzeko modua ematen du. Beraz,
multimedia-eduki guztiak gaitasun hori praktikan jartzearen ondorio gisa ulertu behar dira.
Hipertestuarekin gertatzen den bezala, multimedia baliatzea arlo digitalean baino ez da
posible. Aukera hori berrikuntza handia izan da, aurreko hedabideetako testuaren, audioaren
eta bideoaren presentzia isolatuarekin alderatuz. Ildo horretatik, multimediak idatzizko eta
ikus-entzunezko hedabideen arteko desberdintasunari amaiera emateko balio izan du, baita
entretenimenduaren eta informazioaren arteko muga ahultzeko ere. Gauzak horrela,
monomediatik multimediarako pauso hori Internetek komunikazio-paradigma ohikoei
ekarritako aldaketa nagusietarikotzat jo behar da (Orihuela, 2003: 131).
Multimediak garapen motela izan du ziberkazetaritzan, faktore teknologikoen
(konektagarritasuna eta banda-zabalera) baita prentsa-enpresen kultura ‘testuzale’aren
ondorioz. Izan ere, lehenengo ziberkomunikabideak egunkari eta aldizkarien bertsio edo
kopia digitala baino ez ziren, eta horrek izugarri baldintzatu zuen multimedia-gaitasunaren
garapena XXI. mendeko lehenengo hamarkadan. Hasierako mugak gaindituz joan ahala,
multimedia-edukiek beren presentzia zabaldu dute, eta gaur egungo konbergentziamultimediaren aroan, haren ustiapen egokia da ziberkazetaritzaren erronka nagusietariko
bat.
Multimediatasunak, elementu anitzek osatutako sistema bat den aldetik, ikuspuntu
batetik baino gehiagotatik aztertua izan behar du. Mariano Cebrian-ek (2005: 23) azaltzen
duenez, multimedia osatzen duten teknologiek eboluzio propio bat izanagatik, sistema
berrian integratzen dira, azken hori dinamizatuz: alde batetik, teknika bakoitzaren garapena
dugu (elektronika, informatika, komunikazioak…), eta, bestetik, konbergentzia
fenomenoaren agerrera.
Multimediak sortze-ahalmen eta komunikatzeko eraginkortasun handia duten produktu
berriak sorrarazi ditu azken urteotan. Horiek, kontsumitzaileen interesa pizteaz batera, haiei
edukiak bereganatzen laguntzen diete. Gainera, eduki digitalak multiplataforma izanik,
gailu mota askotan kontsumi daitezke (ordenagailuan, sakelako telefonoan, iPad edo
antzeko tabletetan, eta abarretan). Audioen eta bideoen sare-kontsumoa gehitu dela ikusirik,
ikus-entzunezko enpresak telebistako pantailatik edo irrati-aparatutik harago joateko aukera
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baliatzen ari dira. Ikus-entzunezko produktuei buruz, Micó-k eta Masip-ek (2008)
erabilerok ezberdintzen dituzte:

a) Ikus-entzunezko komunikabideen atariak (EITB.com, Rtve.es, BBC.com.uk, eta
abar).
b) Beren web-orrietan bideoak eta audioak eskaintzen dituzten prentsa-enpresak (gehienak gaur egun: Berria.info/berriatb, Elpais.com/videos, Elcorreo.com/videos, eta
abar).
c) Ikus-entzunezko formatura pasatu diren egunkari edo aldizkari digitalak (esaterako,
Diari de Barcelona).
d) Interneterako telebista- edo irrati-kate esklusiboak produzitzen dituzten ziberhedabideak.
Aukera horiek ez dute, haatik, zerikusi handirik benetan multimedia diren
produktuekin. Hurrengo lerroetan azalduko denez, multimedia ikus-entzunezko elementuz
ez ezik, testuz, elementu interaktiboz eta elementu grafikoz ere osatuta dago, integratuta edo
nahasian azaldu daitezkeenak. Horrela, ziberkazetaritzak multimedia-genero berriak
sorrarazi ditu, besteak beste, multimedia-erreportajeak (6. kapituluan). Multimedia-teknika
kode plural batean oinarrituta dago; horregatik, hura erabiltzeko, trebetasun berriak lortu
behar dituzte kazetariek. Gauzak horrela, multimediaren erabilerak bestelako enpresakultura bat eta informazioaren inguruko bestelako pentsamolde bat eskatzen ditu.

3.2.1. Multimediaren erabilerak

Multimedia-elementuen konbinazioaren arabera, bi aukera bereiz daitezke (Salaverría,
2001):
a) Hipermedia (Justaposizioa)
Testuak, audioak, irudiak, bideoak edo grafikoak hiperloturen bidez konbinatzen dira.
Erabiltzaileak elementu horiek independenteki kontsumitzen ditu berri edo erreportaje baten
barruan. Hipertestu-egitura integralaren ikuspuntutik, produktu horiek ‘pakete’ edo
‘edukiontzi’ bat osatzen dute. Terminologia anglosaxoian multimedia-eremu horri multiple
media deritzo, eta eremu horren ondorioz sortutako multimedia-produktuek news story
package edo information package 3 izena hartzen dute.
Multimedia-eredu honetan, narrazio bikoiztua edo mezu bera bi formatutan eskaintzea
saihestu behar da. Dena dela, erredundantzia hori ez da kasu guztietan kaltegarria. García-k
3

“News organizations discovered years ago that they could bundle numerous elements and stories together into an
online story 'package' by creating links on a Web page. These pages […] may include photo slideshows, animated
infographics, video audio, maps, charts, longer text stories presented as regular pages, and links to resources on other
Web sites [...]. Any number or mix of elements can be combined in a package [...] news organizations typically create
an online package page for major ongoing stories” (McAdams, 2005: 9-10).
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eta Pou-k (2003: 74) azaltzen dutenez, eskaintzen den informazioaren arabera formatu
desberdinak erabiltzeak ikuspuntu osagarriak eskain ditzake.
Aipatutako eredua lehenengoa izan zen, eta, beraz, funtsezkoa testua lehenesteko joera
apurka ahaztu eta sareak eskaintzen dituen abantailak ustiatzen hasteko. Gaur egun maiz
ikusten da multimedia-aukera hori berrietan eta erreportajeetan (‘webgune bereziak’), eta
informazio-produktu horien egitura hipertestualaren edo hipermediaren barnean bideoetarako, audioetarako edo grafikoetarako loturak aurkitzen ditugu. Gauzak horrela, albiste
hipertestual baten barnean lotura batzuk ikus-entzunezkoak edo grafikoak izango dira.
Eskuarki, erreportaje hipertestualen (webgune bereziak) barnean, loturek eramaten gaituzte
webgune horren barnean dauden beste orrialde batzuetara, non bideo, audio edo grafiko
guztiak biltzen baitira (4. irudia). Hainbat kasutan, lotura horiek webgune berezitik kanpo
eramaten gaituzte, ziber-hedabidearen web-orri konkretu batzuetara, non bideo, audio edo
grafikoak aurkituko baititugu.

4. IRUDIA
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Erreportaje hipermedia Berria.info-n
Berria.info, 2011ko ekaina

b) Multimedia (Integrazioa)
Testuak, audioak, irudiak, bideoak edo grafikoak integratuta azaltzen dira mezu berean
eta denak batera kontsumitzen dira. Horixe da benetako multimedia. Terminologia anglosaxoian produktu horiei multimedia package izena ematen zaie. Elementuak taldekatuta
agertzeagatik soilik ez da multimedia-produktu bat lortzen. Izan ere, lehen esan bezala,
multimediaren ezaugarri bereizgarria integrazioa da. Edukiei dagokienez, beraz,
multimediak formatuen, kodeen, adierazpen-sistemen edo euskarrien bat-egite koherentea
eskatzen du mezu edo diskurtso bakar batean. Mezu horretan, interakzioa da nagusi, eta
posiblea da 3D edo errealitate birtuala erabiltzea. Azken urteotan, aurreko hedabideetan
ezinezkoak ziren produktuak lortu dira multimediari esker, infografikoak eta multimediaerreportajeak kasu (5. irudia 4). Produktu horiek 2001eko irailean New Yorken gertatutako
atentatuen ondoren gauzatzen hasi ziren. Garai hartako aitzindari dugu Estatu Batuetako
MSNBC.com ziberkomunikabidea, eta “The Darkest Day” 5 haren multimedia-erreportajea.
Gaur egun, multimedia-kazetaritzari dagokionez, Cali-ko Elpais.com.co ziberkomunikabidearen erreportaje bereziak hartzen dira erreferentziatzat 6.

5. IRUDIA
Multimedia-infografikoa Eitb.com-en
Eitb.com, 2011ko ekaina

Gauzak horrela, multimedia-produkzioak originaltasuna bultzatzen du ziberhedabideetan, eta balio erantsia ematen dio bertako eskaintzari. Ziberkomunikabideak
abantaila horietaz konturatu dira, eta gero eta gehiago erabiltzen dute multimediaren teknika
bere informazioa zabaltzeko, Flash antzeko programen bitartez. Ramón Salaverríaren esanetan (2001), multimedia-narrazio horiek argi eta garbi adierazi zuten XXI. mendearen
4

<http://www.eitb.com/infografia-multimedia/klima-aldaketa.html> [Kontsulta: 2011-06-05].
<http://www.msnbc.msn.com/id/5962960/ns/us_news-security/t/darkest-day> [Kontsulta: 2011-06-05].
6
“Reportaje 360º” izeneko atalean: <http://www.elpais.com.co/reportaje360> [Kontsulta: 2011-06-11].
5
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hasieran beste kazetaritza bat hurbil zegoela. Egun, hamar urte geroago, multimediakazetaritza errealitate ukaezina da.

3.2.2. Multimedia-konbergentzia

Enpresa edo komunikazio taldeei dagokienez, multimediak askotariko komunikabideen
integrazioa ekarri du. Konbergentzia mediatiko horrek ondorioak ditu zenbait esparrutan:
teknologian, erredakzioan, profesionaletan eta edukietan 7. Esparru horietan eragina izateaz
gainera, konbergentzia-prozesu bat gisa ulertu behar da, mailaz mailako prozesu bat, hain
zuzen –convergence continuum (Deuze, 2004)–. Hori kontuan izanda, aurreko lau esparruen
egoera desberdina izaten da konbergentziaren garapen-etapa bakoitzean.
Konbergentzia-prozesua digitalizazioarekin abiatzen da. Izan ere, digitalizazioak
edukien malgutasuna ezartzen du, eta, horrekin batera, edukiak komunikabide mota
guztietan zabaltzeko aukera, euskarria edozein izanda ere. Horrez gainera, komunikaziotalde batean funtsezkoa da hedabide guztiek edukiak eskura izatea. Horrenbestez, taldeak
edukiontzi digital bat izatea komeni da (MAM, Media Assessment Manager), zeinak
komunikabide guztiak elikatuko baititu.
Edukien malgutasun horren bitartez, cross-media edo multiplataforma-estrategia
bultzatu ohi da. Horrela, eduki edo produktu bat komunikabide batean baino gehiagotan
erabil daiteke, komunikabide bakoitzaren ezaugarrietara moldatu ostean. Askotan gertatzen
da prentsako, telebistako edo irratiko produktuak (testuak, bideoak eta audioak)
komunikabide baten web-orrian agertzen direla, hedapen maximoaren estrategiari jarraituz.
Beraz, gaur egun euskarriak baino gehiago edukiak du nagusitasuna. Pentsaera horren
ondorioz, ziber-hedabideak gero eta garrantzitsuagoak dira komunikazio-taldeen crossmedia estrategiarako.
Egun telebista ikusteko edo irratia entzuteko ez dugu telebista-aparaturik eta
trantsistorerik behar. Telebista eta irratien web-orrietara jo dezakegu programak ikusteko
edo entzuteko, bai nahieran (on demand), bai zuzenean (streming). Fase honetan,
komunikazio-taldean erredakzio bakoitzak bere aldetik lan egiten du kultura profesionala
mantenduz, egoitza bera izan arren. Dena den, batasun horrek elkarlanerako noizbehinkako
egitasmo batzuk bultzatzen ditu derrigorrez (informazio-plangintza orokorra, informazioa
partekatzea, eta abar). Fase honetan kazetariek komunikabide bakar batean lan egiten dute,
eta haien profil profesionalak ez du polibalentzia mediatikorik azaltzen. Fase
aurreratuenetan, ordea, integrazioa gertatzen da. Erredakzio guztiek bat egiten dute
multimedia-erredakzio bat osatzeko, zeinak komunikabide guztietarako produktuak sortzen
baititu. Testuinguru horretan multimedia-editorea agertzen zaigu, albisteen jarraipena
planifikatuko duena. Horrela, kazetariak jadanik ez dira telebistarako, prentsarako, sarerako
edo irratirako soilik arituko diren profesionalak. Izatekotan, marka-kazetariak edo
komunikazio-talde bateko kazetariak izango dira.

7

Edukien kasua lehenengo lerrotan azaldu dugu, multimedia-produktuen gaia integrazioaren ikuspuntutik jorratu
dugunean.
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Beraz, konbergentziaren lehen hiru eremuek –teknologia, enpresa eta profesionalak–
taldeetan sortzen diren materialak eta edukiak ahalik eta gehien hedatzea eta aprobetxatzea
dute helburu, eta, horrenbestez, ondorioak dituzte bertsioetarako informazio-fluxua
kanalizatzeko estrategietan. Alde batetik, teknologiak funtsezko garrantzia du hedabideak
eta edukiak hibridatzeko prozesuan; izan ere, forma eta edukia bereizten dituzten eta
hainbat plataformatan trabarik gabe argitaratzeko modua ematen duten kudeaketa-sistema
integratuak ahalbidetzen ditu. Bestetik, euskarriak ugaltzeak erredakzioek sortzen dituzten
ereduen berrikustea bultzatzen du.
Teknologia- eta enpresa-konbergentzia horrek aldaketa sakonak eragiten ditu
profesionalen zereginean, eta taldearen hedabide guztietan edukiak ekoizteko ahalmena
duen plataforma anitzeko kazetariaren eredua bultzatzen du. Hala, laugarren dimentsioa,
edukiena, beste hiru aukeren proiekzioa da berez. Bestela esanda, konbergentzia mediatikoaz ari garenean, ezinbestean, edukiak planifikatzeaz, edukiak lantzeko eta hedatzeko
teknologiaz, merkatuaz, profesionaltasunaz eta kontsumo-baldintza berriez ari gara
(Larrondo, 2011). García Aviles-ek azaltzen duenez (2006), hauexek dira multimediaerredakzioaren oinarriak:
a) Aurreko erredakzioa birdiseinatu behar da, bai fisikoki bai barne-antolakuntzari dagokionez, erredakzio bateratua gehitze bat baino gehiago baita.
b) Jabeek eta kazetariek beren pentsaera egokitu behar dute.
c) Multimedia teknologia eta teknika gisa barneratu behar da.
Dena den, konbergentziarako aldaketa ez da egun batetik bestera egiten. Gainera, integrazio-prozesu horretan zailtasun asko daude. Besteak beste, teknologia moldatu eta lankontratuak egokitu behar dira, kazetarien profil berri horri erantzuteko. Azken horiek
prestakuntza egokia jasotzea ere garrantzitsua da, teknologiaren eraginez, haien eginkizunak
ugaritu egin direlako. Jazoera baten berri emateko koadernoa ez ezik, mugikorra edo
ordenagailu eramangarria eramatea gero eta ohikoagoa da, hala nola, irudiak zein bideoak
hartzeko, erredakzioarekin harremanetan zuzenean jartzeko edo albistea saretik zabaltzeko.
Konbergentzia-saiakera aitzindariak prentsa taldeetan gertatu ziren, sareko eta papereko
edizioak bateratzeko asmoz. Horrela egin zuen 1999an Financial Times egunkariak;
2001ean, Tampa News Center martxan jarri zen, The Tampa Tribune egunkaria, WFLA-TV
telebista-katea eta TBO.com web-orriaren bateratzearen ondorioz; 2005ean, New York
Timesek eta USA Todayk papereko eta Interneteko erredakzioak integratu zituzten, eta
urtebete geroago, 2006an, Daily Telegraphek berdina egin zuen. Argentinako Clarín
informazio-enpresak ere konbergentziaren aldeko apustua egin zuen 2008an: erredakzioa
birdiseinatu eta erredakzio-mahai zentral bat sortu zuen, non egun papereko eta sareko
editore eta arduradunak informazioaren jarraipena koordinatzeko biltzen baitira (6. irudia).

44

ZIBERKAZETARITZAKO IDAZKERA ETA GENERO BERRIAK

6. IRUDIA
Papereko eta sareko erredakzioen integrazioa
Iturria: Larrondo (2008)

Okerreko baieztapen eta promesa ugari egon dira konbergentzia mediatikoaren inguruan. Gaur egun oraindik susmo eta uste asko omen daude konbergentziaren gainean
(Garcia Aviles, 2006):
–

Komunikabideen arteko kolaborazioa ez da konbergentzia osoa.

–

Hainbat talderentzat kostuak murrizteko estrategia bat baino ez da konbergentzia.
Sinergiek langileriaren murrizketak ezkutatzen dituzte hainbatetan.

–

Konbergentzia arazo bat izan daiteke kazetarientzat, eginkizun gehiagoren ardurapean baitaude soldata eta lan-baldintzak egokitu barik.

–

Prentsako, irratiko eta telebistako kazetari batzuei zaila egiten zaie pieza bat baino
gehiago prestatzea, trebetasun edo ohitura faltagatik.

–

Konbergentziak edukiak homogeneoagoak egiteko arriskua dakar, hedabideen arteko mugak lausotzen baititu.

Konbergentziak agerian utzi du tradizionalak eta berriak diren komunikabideen arteko
harremana aldatu egin dela. Ziber-hedabideak jadanik ez daude prentsaren, irratiaren eta
telebistaren menpean, komunikabide horiek guztiak maila berean baitaude. Are gehiago,
ziber-hedabideak konbergentziaren eragileak dira, eta, dirudienez, konbergentzia izango da
epe laburrean eta ertainean joera nagusia.
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3.3. Interakzioa

Interakzio edo elkarreraginaren kontzeptuak dibergentzia ugari sortu ditu adituen artean,
hipertestualitateak edo multimediatasunak ez bezala. Hainbaten ustetan kontzeptu zabalegia
da eta, beraz, balio gutxikoa. Eva Dominguez-ek (2007) ohartarazi du anbiguotasun
semantiko horretaz. Haren iritziz, interaktibotasunak zernahitarako izaera du, eta, ondorioz,
askotariko ikuspuntu eta interpretazioak eragiten ditu, saski-naski bat balitz bezala.
Oro har, interaktibotasuna pertsonen arteko elkarreragina edo elkarrizketa da, baita
pertsonen eta ordenagailuen artekoa. Komunikazio arloan, interaktibotasunak askotariko
eredu eta sailkapenak onartzen ditu, eta horien arabera, askotariko esanahiak. Giza
interaktibotasuna, hau da, banako batek makinarekin edo beste erabiltzaileekin dituen
elkarrizketa edo feed-back deritzona (foroetan, txatetan, posta elektronikoz, eta abar) oso
ezaguna da. Baina erabiltzaile batek informazioarekin ere interakzioa izan dezake. Aukera
hori batez ere infografiko bizidunetan gertatzen da, eta programazio-lan berezia eskatzen
du.
Zehazki, bi interaktibotasun mota ditugu ziber-hedabideetan: selektiboa eta
komunikatiboa (Rost, 2006). Horietan guztietan, elkarreraginak erabiltzailea hartzaile
aktibo bihurtzen du. Interaktibotasun selektiboa hipertestu-loturak sakatzean gertatzen da
gehienetan, nahiz eta edozein aukera interaktibo erabiltzean gerta daitekeen (bilatzaileak eta
hemeroteka; pertsonalizazio-aukerak, formularioak, eta abar). Nabigatzeko interaktibotasun
hori, beraz, loturen, barren edo botoien bidez bideratzen da, erabiltzailearen eta sistemaren
arteko elkarreragina bultzatuz. Oso oinarrizkoa denez, interakzioa aukeren artean bat
hautatzera mugatzen da (7. irudia).

7. IRUDIA
Interaktibotasun selektiboa (hemeroteka)
Deia.com, 2011ko ekaina

Azken urteotan, ziberkomunikabideak hartzailearen kontsumo-esperientzia hobetzen
saiatu dira, aurreratuak diren eredu interaktiboak martxan jarriz. Horiek informazioarekin
interakzioan aritzeko jolas-, simulazio- edo murgiltze-formuletan oinarritzen dira;
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ordenagailu-jokoen antza dute, eta informazioa produzitzeko eta jasotzeko ereduak azpikoz
gora ipini dituzte. Sareko hainbat kontakizunek teknika horiek erabiltzen dituzte, batez ere
grafiko interaktiboak. Are gehiago, haien erabilera prozesu saihestezin baten parte da; arau
zaharrak atzean gelditu eta beste berri batzuk agertzen dira, ingurune digitalak sorturiko
beharrak asetzeko. Eredu horrek omen du arrakastaren gakoa. Izan ere, publikoari
protagonismo handiagoa ematen dio eta bat dator online filosofiarekin, irakurtzeko,
ikusteko, entzuteko eta jolasteko moduko edukiak eskainiz (Murray, 1999: 80).
Elkarreraginerako dinamika horiek ordenagailuz egindako sorkuntzen antzekoak dira
eta berehalako erantzuna ematen diete erabiltzailearen ekintzei. Simulazioa da eredu ezagunena. Bi edo hiru dimentsioko pantaila batean ematen den errealitatearen kopia edo eredu
figuratibo horrek inguru birtual batean kokatzen du erabiltzailea (‘murgilketa’), eta hark
pantailan gertatzen dena aldatzeko aukera du8. Jakina, aukera horrekin erabiltzaileak aktiboki parte hartu eta kontrol zuzena duela sumatzen du, aukera guztiak aldez aurretik pentsatuta egon arren, bere hautua egin dezakeelako.
Ziber-hedabideetan hainbat eredu ditugu. Horietariko bat da MSNBC.com-ek 2001eko
New York-eko atentatuen ostean argitaratutakoa: Can you spot the threats? 9 (8. irudia).
Interaktibotasun horrek erabiltzaileari aireportuko polizia bihurtzeko aukera ematen dio.
Simulazio-programa baten bitartez, erabiltzaileak pantailan agertzen den eskaner batean
bidaiarien segurtasunaren kontrako mehatxuak (labanak, pistolak, eta abar) atzeman behar
ditu. Aukera simulatibo horri esker, hitzen edo irudien bidez transmititzea zaila dena
jakinarazi nahi izan zaie erabiltzaileei: segurtasunaren ardura dutela sentiaraztea.

8. IRUDIA
Produktu interaktiboa: Can you spot the threats?
MSNBC.com (2001)
8

“Immersive technology puts control of news coverage in the hands of viewers […] they can opt for a different
perspective or news experience, placing themselves in alternative parts of an event or even requesting a reporter to
get added information […]. The fullblown immersive experience would attempt to insert the news consumer into the
environment the reporter, […] wrapping the person in 3-D sound and video, as well as offering background information and context, with different versions of the event customized for specific users” (Prior, 2000).
9
<http://www.msnbc.msn.com/id/34623505/ns/us_news-security/t/can-you-spot-threats> [Kontsulta: 2011-06-05].
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IRUDIA 9
Produktu interaktiboa: Zer egin 25 metro karraturekin 10
Elmundo.es (2005)

Simulazioa aurrerapen itzela izaten ari da, erabiltzailearen esperientzia sinesgarriago
egiten baitu. Gainera, erabiltzaileei, aukerak egiteko modua eman ez ezik, haien ondorioez
ere ohartaraz diezaieke. Simulazio-estrategiak interaktibotasun hutsetik harago doaz, eta
erabiltzailea informazioan murgilarazten dute. Ziber-hedabideak beste estilo batzuk ere
erabiltzen ari dira parte-hartzea sustatzeko. Elmundo.es-en eta Elpaís.com-en hainbat eredu
daude. Batzuk trivial edo galderen jokoen antzekoak dira. Esaterako, Elmundo.es-ek argitaratutako “Efectos de las drogas” 11 (10. irudia) joko interaktiboan, erabiltzaileak drogei buruzko galderei erantzun behar die, eta jokoa amaitzean, sistemak zenbat galdera asmatu
dituen esaten dio. Horri esker, drogen kontsumoaren inguruko erabiltzailearen arreta
erakartzea lortzen da, batez ere asmatutako erantzunen kopurua uste baino baxuagoa bada.
Elpais.com-eko Goya Sariei buruzko webgune berezian ere trivial 12 eta kiniela bat aurki
daitezke (11. irudia).

10

<http://estaticos.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/abr/s2/casa_25.swf> [Kontsulta: 2011-05-07].
<http://www.elmundo.es/elmundo/2001/graficos/octubre/semana1/drogas/drogas.html> [Kontsulta: 2011-05-07].
12
<http://www.elpais.com/comunes/2007/goya/trivial.html> [Kontsulta: 2011-05-07].
11
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10. IRUDIA
Produktu interaktiboa: Drogen efektuak
Elmundo.es (2005)

11. IRUDIA
Joko interaktiboa: Goya Sariak
Elpaís.com (2007)

Beste interaktibo batzuek puzzle baten forma dute (12. irudia). “Descifrar la vida”13
izeneko interaktiboa eredu bikaina dugu. Horren bitartez, Elmundo.es-ek erraz erakutsi ahal
izan zuen ADNren oinarriak ez direla zoriz lotzen. Formula berari jarraituz, Elcorreo.comek “El Guernica. 25 años de su llegada” 14 webgune berezian puzzle interaktibo bat sartu
zuen, erabiltzaileak bere trebetasuna erakuts zezan, Gernikako margolan ospetsua
berreginez, piezak sakatu, herrestatu eta ahokatuz (13. irudia).

13
14

<http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/salud/genetica/descifrar_la_vida.html> [Kontsulta: 2011-05-07].
<http://servicios.elcorreodigital.com/especiales/gernika/cuadro-guernica-picasso> [Kontsulta: 2011-05-07].
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12. IRUDIA
Puzzle interaktiboa
Elmundo.es (2003)

13. IRUDIA
Puzzle interaktiboa
Elcorreo.com (2006)

Narrazio interaktibo hauek erabiltzaileen parte-hartzea sustatzen dute, eta, aldi berean,
kazetaritzari adierazpen-bide berriak eransten dizkiete. Izan ere, formula hauek guztiz berriak dira. Alde batetik, erabiltzaileak zuzenean esperimentatzen du transmititu nahi dena.
Bestalde, egunkariekin baino bideojokoekin antzekotasun handiagoak dituzten kontsumoesperientziak eskaintzen zaizkio audientziari, multimedia-baliabideak eta baliabide
grafikoak erabiliz. Kazetaritza-produktuak formatu berri horietara moldatzeak hainbat
galderari erantzutea eskatzen du. Hasteko, formatu horien bitartez transmititzeko aproposak
diren gai edo gertaerak zehaztu behar dira. Era berean, zein neurritaraino edukiaren egilea,
hau da, kazetaria gai izango den formatu horiek erabiltzeko erabaki behar da, kontuan
izanda kontsumo interaktiboak erabiltzaileari askatasun gehiago ematen diola
informazioaren zentzua ezartzeko. Hau da, hizkuntza horrek bestelako gaitasunak eskatzen
dizkie bai kazetariei, bai hartzaileei. Estatu Batuetako Institute for New Media Studies 15
15

Informazio gehigarria: “Playing the News: Journalism Interactive Narrative and Games”.
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erakundeak urte batzuk eman ditu joko interaktiboen estrategia diskurtsiboak eta jendearen
interesa pizteko haien balioa aztertzen. Jendeak gero eta ulerterrazagoa den informazioa
jaso nahi du, eta narrazio interaktiboak lagungarriak dira horretarako. Aukera horiek oso
esanguratsuak dira, kontuan izanda klik egiteko aukera, hau da, lotzeko aukera, izan dela
duela gutxira arte elkarreraginaren eredu nagusia. Dena den, aurrerabide gehiago espero
dira interfaze grafikoen eremuan, seguru asko errealitate birtualaren eskutik etorriko
direnak. Tresna horrek zientzia-fikzioa ematen du oraindik, baina askorentzat
interaktibotasunaren erabilera zabaltzeko erabakigarria izango da, baita saguak, pantailak
eta teklatuak ezartzen dituzten mugak gainditzeko ere. Gaurko kazetariek hamarkada bat
edo bi barru eskatuko diren produktuak nolakoak izango diren imajinatu behar dute, jakinda
etorkizuneko erabiltzaileak gaurko umeak direla eta horiek ohituta daudela txikitatik gailu
elektronikoak erabiltzera. Ildo horretatik, geroko ziberkazetaritza-ereduak txikitatik
bideojokoen hizkuntza ezagutzen duen gazte baten buruan asma daitezkeela pentsatzea ez
litzateke ausartegia izango (Noci eta Meso, 1999: 92).
Beste interaktibotasun motak, komunikatiboa, ziber-hedabide baten hartzaileen arteko
edo komunikabidearen eta hartzailearen arteko elkarreragina bultzatzen du. Interaktibotasun
mota horri esker hartzaileak ere aktiboki parte hartzen du, baina beste era batean, igorle
bihur daitekeelako (14. irudia). Aukera horrek eragin handia izan du komunikazioaren
teoria klasikoan, non argi eta garbi definituta baitzegoen igorlea eta hartzailea zein ziren.
Interaktibotasun komunikatiboaren barruan, bi modalitate aurki ditzakegu:
a) Parte hartzeko interaktibotasuna: erabiltzailea beste erabiltzaileekin komunikatuz
parte hartzeko balio du, inkesta digitalen bidez, foroetan, joko interaktiboetan, eta
abarretan.
b) Interaktibotasun produktiboa edo sortze-interaktibotasuna:
komunikabideari edukiak bidal diezazkion.

erabiltzaileak

Online: <http://www.inms.umn.edu/convenings/playingthenews/gameprogram.PDF> [Kontsulta: 2011-04-12].
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14. IRUDIA
Interaktibotasuna parte-hartzailea
Uztarria.com (2011)
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Azken urteotan, interaktibotasunari buruzko eztabaidek parte-hartze handiagoak lortzeko
beharra azpimarratu dute, nahiz eta esan beharra dagoen erabiltzaileak ziber-hedabidearekin
duen harremana gero eta estuagoa dela. Funtsean sareak informazio-askatasuna dakar, pluraltasun informatiborako lanabesa da alegia, eta etengabeko mezu-trukeak eta komunikaziofluxu konplexuak gertatzen dira horren barruan. Egunero makina bat zibernauta Interneteko
hedabideetara hurbiltzen dira informazioa jasotzeko, baina baita komunikatzeko eta parte
hartzeko ere. Sareko testuinguru deszentralizatu horretan, komunikabideen eta audientzien
arteko elkarreragina zinez bultzatu da. Berez, gero eta estuagoa den harreman berri hori ari
da kazetaritza-jarduera sustatzen. Komunikabideak konturatu dira aukera horren ustiapena
lehiakortasunerako faktore garrantzitsuenetariko bat dela Interneten, eta horregatik parte
hartzeko hainbat bide ezarri dituzte: blogak, albiste-bidalketak, foroak, txatak, bozketak, eta
abar.

Aipatutako parte-hartzearen ondorioak elkarrizketa digitaletan atzematen dira bereziki,
non erabiltzaileek galdera ez-bideratuak egiten baitituzte kazetaria moderatzaile soil
bihurturik. Beraz, audientziari komunikazio-prozesuaren parte izateko ahalmena bueltatu
zaio. Testuinguru honetan, funtsezkoa da edukien jatorria eta kalitatea bermatzea, adierazpen-askatasunak ere bere mugak dituelako. Gauzak horrela, ziber-hedabideek etikaren eta
legearen ikuspuntutik garatutako kontrol-neurriak martxan jarri dituzte (Meso, Díaz,
Larrañaga eta Larrondo, 2009).

3.4. Ziberkazetaritza-hizkuntzaren beste ezaugarriak

Hipertestualitatearekin, multimediatasunarekin eta interakzioarekin batera, Interneteko
komunikabideek ziberkazetaritzaren mezuan eragina duten beste ezaugarri batzuk dituzte.
Horien artean, denbora-faktorea —aldiberekotasuna eta etengabeko eguneratzea—,
memoria mugagabea eta pertsonalizazioa daude.

3.4.1. Denborazkotasuna

Informazioa transmititzeko abiadura eta erabilgarritasuna areagotu egin du Internetek. Produzitzeko eta kontsumitzeko denbora-tartea gero eta murritzagoa izanda, gaurkotasunaren
kontzeptu berri bat dugu ziber-hedabideetan. Informazioa gero eta azkarrago zahartzen bada
ere, hipertestuari esker gaurkotasuna mantentzeko aukera gehiago daude, gaurko berriak
aurreko egunetakoekin lotzeko aukera dagoelako. Ondorioz, komunikabideen arteko mugak
ahulduz joan dira. Orain, produktu inprimatu batek emititzeko eta jasotzeko uneak bateratu
ditzake. Internet heldu aurretik, ordea, aukera hori ikus-entzunezko komunikabideen eskuetan besterik ez zegoen. Are gehiago, ziber-hedabideek hobetu egin dute irratiaren berezko
ezaugarria: berehalakotasuna.
Hipertestuak testuaren ohiko linealtasuna apurtu arren, ziberkazetaritzaren mezuen
denborazkotasunak informazioa continuum bat bihurtzen du, aldizkakotasun kontzeptu
tradizionala hautsiz. Hori garrantzitsua da, kontuan izanda aldizkakotasuna ohiko
komunikabideen paradigma nagusia zela –egunerokoa, asterokoa, hilerokoa...–. Interneten,
egunkari zein hilabetekari batean baino denboraren balio malguago bat onartzen da, eten-
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gabeko berritzean eta edukiak denbora errealean eskaintzean oinarritutakoa. Informazioa
behin eta berriro berritzeko aukera dela eta, atzo, gaur eta bihar hitzek beren esanahia galdu
dute. Aldiz, ordu-eremua inoiz baino garrantzitsuagoa da. Beraz, etengabeko berritzea,
berehalakotasuna eta antzeko kontzeptuak kazetaritzan berriak izan ez arren, Interneten
esangura berri bat hartzen dute, eta, ondorioz, ziberkazetaritza definitzeko eta zehazteko
funtsezko elementu bihurtzen dira. Aukera horren adibide dugu “24 horas” 16 izeneko El
País.com-eko doako argitalpena; minuturo berritzen da eta inprimatzeko deskarga daiteke
(15. irudia).

15. IRUDIA
Minuturo argitaratutako online egunkaria
Elpaís.com (2007)

Hogeita lau orduko testuinguru informatibo horretara moldatzeak erredakzioko lanerrutinak baldintzatu ditu. Beraz, informazioa zabaltzeko premia ziberkazetarien lanaren
oinarrizko printzipio gidari bihurtu da: gertaera bat jazo eta berehala sarean argitaratu behar
da. Euskal Herriko Unibertsitateak finantzatutako ikerlan baten arabera, Euskal Herriko
ziberkazetarien % 69k onartzen du bere lana gogorra dela egunean zehar behin eta berriz
egin behar dituzten eguneratzeak direla eta (Meso et al., 2009). Kataluniako Grup de Periodistes Digitals (GPD) (2003) taldeak eta Galiziako Consello da Cultura Galega (CCG)
(López García eta Tuñez, 2002) taldeak egindako ikerketek antzeko ondorioak lortu dituzte.
Etengabeko eguneratzeak abantailak ez ezik arazoak ere badakartza, besteak beste,
informazio-gainezkatzea, egiazkotasunaren frogatze zaila eta mezu digitalaren iraupen
laburra, zeinak albisteen interpretazio-jalkiera oztopatzen baitu (García de Torres eta Pou,
2003: 70). Gauzak horrela, ziber-hedabideek komunikabide tradizionalekin parekatuz, iritzi
publikoan eragin gutxiago dutela pentsa liteke. Erantzuna zaila izan arren, kontu politikoei
dagokienez, Ofa Bezunartearen iritziz (2003) ziberkomunikabideen boterea askoz txikiagoa
da: “Komunikabideen agenda ezartzen duten berriek iraunkortasuna behar dute eta
ziberkomunikabideetan iraunkortasuna zaila da, haien berehalakotasunerako beharragatik”.
Beste autore batzuek ere onartu dute ziber-hedabideek hedabide inprimatuen ikerketa
sakona, interpretazioa eta analisia lortzeko duten zailtasun hori (Salaverría, 2005: 67;
Domingo, 2004: 8; Cerezo eta Zafra, 2003: 3).
16

<http://www.elpais.com/24horas> [Kontsulta: 2011-06-22].
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Ziber-hedabideetako eguneratzearen kontzeptuari dagokionez, informazioa berritzeko
aukerak ere aipatu behar dira. Hain zuzen ere, berriak pilatzean, datuak edo dokumentazio
berria kazetaritza-kontaketa bati eranstean, edo informazioa ordezkatzean, “palinpsesto
efektua” gerta daiteke: testu berri batek aurreko bat ordezkatzen duenean zaharkitua
izateagatik (Díaz Noci, 2004). Ziberkazetaritzan gertatzen den etengabeko berritzeak ez du
informazioaren iraunkortasunaren kontra egiten besterik gabe. Beste era batera esanda,
informazio berria argitaratzeak ez dakar berekin informazio zaharkituaren desagerpena:
“Sarean, erabiltzaileak atzo edo bihar irakur gaitzake [...] informazioa luzaro egon daiteke
eskura [...]. Espazioak eta denborak ez dute gure mundua gehiago mugatuko” (Tascón,
1998: 64). Erreportaje edo webgune bereziak ditugu aipatutakoaren eredu. Behin
argitaratuta gaiak berriro gaurkotasuna azaltzen badu, posiblea da aurrekoa desagerrarazi
barik informazioa gehitzea, gai horren inguruko informazioa pilatu, bildu eta gordez.
Labur esanda, denbora errealeko informazioa zein atzera begirakoa dira gaurko ziberhedabideen indar nagusiak. Horiei esker, ziber-hedabideek, ikus-entzunezko komunikabideen berehalakotasuna ez ezik, prentsa inprimatuaren sakontasuna eta iraunkortasuna ere
bereganatzen dute. Beraz, informazioa gertatu bezain laster kontsumi daiteke, baita duela
egun, hilabete edo urte asko gertatu denean ere (artxibo edo hemeroteka). Azken aukera
horrek hurrengo epigrafean azaltzen den memoriarekin du harremana.

3.4.2. Memoria

Memoria deritzona sareari dagokion fenomenoa da. Giza memoria ez bezala, mugagabea da
eta informazioa erlazionatzeko sekulako gaitasuna du. Gauzak horrela, XX. mendean zehar
memoriaren eta testuaren euskarri nagusia izandakoa, papera, bazter batera geratu da
Interneten zabalkundearekin batera. Berez, paperak informazioaren transmisioa eta
memoria mugatzen ditu: bere dimentsionalitateak kontsumo sekuentziala eskatzen du, eta
informazioaren iraunkortasuna paperak berak duen iraunkortasunaren menpe dago. Beraz,
Interneteko memoria hemerotekek edo artxibo fisikoek informazioa metatzeko eta
berreskuratzeko aukera ematen dute, desegituratutako informazioa aztertzeko eta
antolatzeko gai diren bilatzaile motorren eta programatzeko beste tresna batzuen bidez
(esaterako, datu-baseak). Antolatzeko eta gordetzeko sistema horrek informazio gehiegi
egoteagatik sortu ohi den disfuntzioa ekiditen du, eta, ondorioz, kudeaketa eta
dokumentazioa sareko ekintza nabariak bihurtzen ditu.
Denbora- eta espazio-mugak ez egoteak informazioa biltzeko leku egokia bihurtu du sarea, eta, ondorioz, euskarri aproposa kazetaritzarako, zeren hipertestuak batzeko aukera
ugariei esker informazioa edozein momentutan berreskura baitaiteke. Hasieratik, ziberhedabide guztiek memoria mota bat edo bestea bereganatu dute, hots, gaurkotasun txikiko
berrien iraunaldia mantentzeko –produktu asko artxibo-informazioan oinarrituta daude,
erreportaje bereziak edo dosierrak kasu– edo aurreko edizioen aleak eskaintzeko –
komunikabide idatzi batean jatorria duten ziberkomunikabideetan gehienetan–. Azken
urteotan, sareak ikus-entzunezko baliabideak gero eta gehiago ustiatzearen ondorioz, irratieta telebista-kateek beren produkzioa webguneetan digitalizatuta eskaintzea ere gero eta
ohikoagoa da. Horren eredu dugu RTVE.es-eko artxibo historikoa 17.

17

<http://www.rtve.es/archivo> [Kontsulta: 2011-06-10].
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Laburbilduz, sareko komunikazioa, bai igorlearen eta bai hartzailearen ikuspuntutik,
berreskuragarria den eta memoria mota askotarikoak eskaintzen dituen komunikaziotzat har
daiteke. Aurreko komunikabideekin apurtzeko faktore garbia dugu memoria, beraz.
Ziberkazetaritza zer den zehazterakoan, badaude ezaugarri hori kontuan hartzen ez duten
autoreak. Nolanahi ere, memoria ziberkomunikabideen indar nagusi gisa azaldu da hasierahasieratik, hipertestualitatea, multimediatasuna eta elkarreragina oraindik aprobetxatzeke
zeudenean.

3.4.3. Pertsonalizazioa

Interakzio-maila altua azaldu arren, pertsonalizazioa berez ziberkazetaritzaren ahalmen
nabarmenetariko bat da. Horri esker, ziber-hedabideek erabiltzaile bakoitzaren interesak
asetzeko gauza den informazioa eskaintzen dute, esaterako, datu-baseak erabiliz. Ildo
horretatik, pertsonalizazioak gertaeren ohiko hautaketa eta trataera aldatu ditu,
erabiltzaileak alde batera utz dezan interes gutxiko informazioa. Audientziak edukien
hautaketan eta antolakuntzan paper aktiboagoa jokatzen duen seinale gehigarria dugu hori.
Pertsonalizazioak Interneteko hedabideek sormenaren alde egin duten apustua ere azaltzen
du. Horren eredua da MSNBC.com-ek sortutako aplikazioa, Spectra 18 izenekoa. Flash-a
erabiliz eginda, pertsonaliza daitekeen hiru dimentsioko informazio-espazio interaktiboa
eskaintzen du horrek (16. irudia).

16. IRUDIA
Spectra
MSNBC.com (2007)

Oinarrizko maila batean, pertsonalizazioak nabigatzailearen bitartez albisteak ikusteko
aukerak zehazten ditu. Modalitate horren bidez, erabiltzaileak informazioaren itxura edo
elementu formalak alda ditzake, besteak beste, webgunearen koloreak, letra mota eta tamaina, pantailako elementuen antolaketa, eta abar. Maila aurreratuenetan, pertsonalizazioak
18

<http://www.msnbc.msn.com/id/24207533> [Kontsulta: 2011-06-10].
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edukiak egokitzeko gaitasuna ematen dio erabiltzaileari. Pertsonalizazio mota hori gauzatzeko iragazki mota batzuk daude (Germanakos et al., 2005: 417-430):
– Edukian oinarritutakoak: sistemak erabiltzaileak aurretik bilatutako informazioa aztertzen du, haren antzekoa eskainiz.
– Arauetan oinarritutakoak: erabiltzaileak galdera batzuei erantzun behar die informazioa ikusteko.
– Web-meatzaritza (Web-usage mining): web-orri batean erabilitako baliabideen estatistika aztertzen dute.
Ziberkazetaritzaren pertsonalizazioari dagokionez, Daily me-ren antzeko proiektuek
arrakasta handia izan dute. Nicholas Negroponte-k (MIT Media Lab 19) kontzeptu hori
zabaldu zuen 1995ean Being Digital bere liburu famatuan, pertsonalizatutako egunkari
birtual bat deskribatzeko. Daily me-ren ideia Fishwrap 20 izeneko prototipoak gauzatzea
lortu zuen 1997an. Eredu mota horiek jarraitzaile asko izan arren, kritikak ere jaso ditu. Izan
ere, informazioa zenbat eta pertsonalizatutagoa izan, hainbat eta aukera gehiago daude
herritarrak bere ingurutik deskonektatzeko.
Eztabaida zaila da. Cass Sunstein (2001) irakaslearen esanetan, jendeak aurretiaz hautatuak izan ez diren berriak kontsumitu behar lituzke, guztiona den informazioa ezagutzea
funtsezkoa baita demokrazian. Haren ustez, beraz, gizarte heterogeneoetan oso zaila
litzateke arazo sozialak konpontzea partekatutako esperientziarik gabe. J.D. Lasica-ren
ustez (2002), aldiz, oso zaila omen da mundutik deskonektatzea arrazoi horrengatik. Haren
iritziz, pertsonalizazioak guretzat garrantzia duten edukiak ez galtzea ziurtatzeko balio du,
kontuan izanda berriak alde guztietatik etortzen zaizkigula. Gauzak horrela, autore horrek
erabiltzailearengan zentratutako kontsumoa defendatzen du (user-centric), hedabidean
zentratutako ereduaren kaltean (newspaper-centric, web-centric, magazine-centric, eta
abar).
Erabiltzaileek denbora aurrezten dien informazio-zerbitzu erabilgarria eta eraginkorra
estimatzen dute. Gauzak horrela, gero eta handiagoa den gailu mugikorren bidezko sarekonexioaren zabalkundeak pertsonalizazio-zerbitzu horiei mesede egingo diela espero da
(Salaverría eta Cores, 2005: 165). Dena den, pertsonalizazioa ez dago aurrerapen teknologikoen menpe bakarrik, prozesu informatiboa nola ulertzen den ere garrantzia baitu.
Ondorioz, informazioa jasotzea gero eta nekagarriagoa den mundu konplexu honetan,
kazetariek gero eta lan handiagoa egin beharko dute erabiltzaileei axola zaien informazioa
zein den aukeratzeko eta hura modu erakargarrian eskaintzeko.

19

<http://www.media.mit.edu> [Kontsulta: 2011-06-05].
Hitzez hitz, fishwrap ingelesezko hitzak ‘arrain-bilgarria’ esan nahi du, “atzoko egunkariak arraina biltzeko baino
ez du balio” esaera ezaguna gogora ekartzen duena.

20
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4. KAPITULUA
Informazio-generoak: albistea
Jesús Pérez Dasilva

Albistea informazio-generorik arrakastatsuenetariko bat da. Paperetik ziberespaziora pasatu
da, eta, atal honetan azalduko den bezala, salto horretan generoa bera eta batez ere idazketa
nabarmen aldatu dira interaktibotasunagatik, sekuentzialtasun ezagatik edo
berehalakotasunagatik, esate baterako. Haatik, Internet-eko albisteetarako ere indarrean
jarraitzen du definizio klasikoak, eta abiapuntu baliagarri bat da harira jotzeko, zeren
kontzeptuaren funtsa ez baita aldatu sarean. Jose Luís Martínez Albertos katedradunarekin
(1983: 298) bat gatoz esaten duenean: “Gertaera benetakoa, berria, gaur egungoa eta interes
orokorrekoa da albistea; zabaltzeko erabilitako bitartekoa kontrolatzen duten subjektu
sustatzaileak bildua, interpretatua eta baloratua izan ondoren, jendartera zabaldua dena”.
Era berean, Berria kazetaren estilo-liburuak 1 ideia berbera azpimarratzen du, baina
xehetasunetan sartu gabe: “Albistea gaurkotasunari estu-estu loturik dago, eta hauxe dauka
helbururik behinena: zer gertatu zen kontatzea, bere soilean, kazetariaren inolako marka
pertsonalik gabe […] Hau da, gertaera bati lotutako berria da, zer jazo den ulertzeko
oinarrizko testua, nondik norakoak azaltzen dituena” (Berria, 2006: 19).
Aurreko definizio klasikoei so eginez, gertakari bat albiste bihurtzeko gaurkotasuna,
gertutasuna eta interes orokorra ezinbesteko elementuak direla nabaritzen da.
Gaurkotasunari dagokionez, kontzeptu hori kazetaritzaren historia gidatu dutenetariko bat
da, eta esan genezake berria —gauza guztien gainetik— behar duela izan gertakariak.
Gertatu berria ala ezagutu berria. Aurrerago azalduko den bezala, kazeten Interneteko
bertsioetan gaurkotasunaren kontzeptua ezberdina da. Prentsa idatzian ez bezala, hedabide
digitaletan berehalakoa da. Izan ere, sareko ezaugarriei esker, ikus-entzunezkoek egiten
duten bezala, berriak etengabe eguneratu daitezke ziberkazetaritzan. Kazeten Interneteko
bertsioek berehala ematen dute gertakarien berri. Hau da, albisteak gertatu ahala plazaratzen
dira bertsio digitaletan. Koldo Meso UPV/EHUko irakasleak (2009: 70) gogoratzen duen
bezala “komunikabideak berehalakotasunaren erresuman bizi dira, eta euskal kazetaritza
digitala gero eta bizkorragoa dela nabaria da”. Aipatu behar da ere gaurkotasun kontzeptuak
orainarekin nolabaiteko harremana duten iraganeko gertakariei, orobat, erreferentzia egin
diezaiekeela; adibidez, dorre bikien kontrako atentatuaren urteurrena.
Gertutasuna da albiste klasikoa definitzen duen bigarren elementua. Carl Warren-en
iritziz, gertakaria zenbat eta hurbilago sentitu, are eta interesgarriagoa egingo zaio
irakurleari. Gertutasun hori afektiboa nahiz fisikoa izan daiteke. Afektibitatearen eremuan
emozionalki eragiten diguten gertakariak hartzen dira kontuan. Hurbiltasun fisikoak
gertukoari garrantzi handiagoa eman behar zaiola esan nahi du.
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Hemen aipatutako albiste-generoaren definizioak kazetaritzari buruzko eskuliburu
guztietan aurkitzen dira. Duda barik, Carl Warren-ek 2, Martínez Albertos-ek edo Nuñez
Ladeveze-k azaltzen dituzten definizioak oraindik baliagarriak dira eta prentsa idatzitik
hedabide berrietara estrapola daitezke, baina aldi berean albisteari ezaugarri berriak gehitu
behar dizkiogu. “Egun ziberkazetaritzak berezko hainbat ezaugarri ditu. Horietako batzuk
ikus-entzunezko hedabideetan ere agertzen dira, baina beste batzuk, aldiz, sarean bakarrik
ikus daitezke” (Armentia, 2009: 162). Hipestestua eta sekuentzialtasun eza, multimediaizaera, elkarreragilea izatea, berehalakotasuna, sakontasuna eta iraunaldia dira, besteak
beste, ziberkazetaritza definitzen duten ezaugarriak. Albistearen eboluzioaz arituko da atal
hau, eta sarean albiste batek izan behar dituen elementuak azalduko dira bertan.
Albiste bat idazterakoan, bai prentsa idatzian bai sarean, lehenik eta behin kazetariak
interesgarria den informazio bat lortu behar du. Zer gertatu den ulertu ondoren eta berriaren
interesa non dagoen ikusi ondoren, kazetariak zer kontatu nahi duen ondo pentsatu behar
du, betiere zer publikori zuzenduta dagoen kontuan hartuz. Hori argi eta garbi izan ondoren,
albistea kontakizun egoki batean antolatu eta egituratu behar du. Berdin da zein euskarritan
—paperean ala ziberespazioan— plazaratuko den, hasi aurretik kazetariak gertakizuna
aztertu eta ulertu behar du; bestela, zibererabiltzaileek ez dute gertatutakoa ulertuko.
Informazio guztien atzean egituraketa-lan bat dago. Kazetariak gertaerari forma eman
behar dio, eta horretarako testuak, argazkiak, infografiak erlazionatu behar ditu albistea
osatzeko. Prentsa digitala agertu arte, kazetaritzan egitura-eredurik erabiliena piramide
iraulia izan da. Hasieran, informaziorik garrantzitsuena ematen da, 5 W-ei erantzunez, eta
horrela hasiera-hasieratik irakurleak badaki albistearen mamia zer den. Ez luke gehiago
irakurri beharko zer gertatu den jakiteko (Díaz Noci, 2000: 130). Kazetaritza-estilo hori
arrazoi teknikoengatik nagusitu zen: telegrafoaren agerpena eta inprimategiak ezarritako
mugak.
Telegrafoak informatiboki garrantzi handia izan zuen. Lehen, kontaera kronologikoa
zen, eta horrek esan nahi du gertaera bere ordena naturalean kontatzen zela garrantzitsuena
amaieran utziz. Telegrafoak hori laster aldatu zuen. Hasieran asmakizun berri bat zenez,
erraz mozten zen komunikazioa. AEBko gerra zibilean oraindik ez zen oso fidagarria, eta
eskuarki gerran zeuden kazetarien artean bakar batek soilik lortzen zuen informazio osoa
igortzea. Arazoa konpontzeko asmoz, korrespontsal bakoitzak txandaka paragrafo bat
bidaltzea adostu zuten kazetariek. Are gehiago, gehienek, informazio osoa bidali aurretik
komunikazioa etengo zen beldur, lehen paragrafoan datu nagusiak biltzeko erabakia hartu
zuten, eta, hala, narrazio kronologikoa bazter utzi zen. Hortaz, mezuak garrantziaren
arabera antolatzen hasi ziren, garrantzitsuena iritsiko zela bermatzeko (Warren, 1979: 95).
Sistema horrek hurrengo hamarkadetan inprimaketa doitzea erraztu zuen, zeren,
albistea moztu behar zen kasuetan, piramide irauliarekin garrantzitsuena emana zegoen
hasieran eta kentzen zen zatiak bigarren mailako informazioa zeraman. Inprimatzaileak ez
zuen irizpiderik kendu beharreko testu zatia zein zen erabakitzeko, baina, piramide irauliari
esker konposizioan testu guztia sartzen ez zenean, inprimategian azken lerroak ken
zitzaketen, garrantzi gutxiko partea bertan joan ohi zelako.
Testuak antolatzeko eredu horrekin, kazetari berriek albiste bat idazten ikas dezaten oso
baliagarria suertatu da 5 W-en araua komunikazio-fakultatetan. Horrela, belaunaldi berriek
2

Komunikazio-fakultateetan haien eskuliburuak erreferente bihurtu dira, eta denboraren poderioz
kazetaritzaren hizkuntza eratzen lagundu dute. Haien liburuek ikasleei ondo idazten irakatsi diete azken
hamarkadotan.
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ere albiste batek oinarrizko sei galdera hauei erantzun behar diela ikasi dute: nor(k), zer,
non, noiz eta zergatik (Carl Warren-en 5 W-ak: who, what, where, when, why). Baita nola
galderari ere. Hala ere, sarean ez da derrigorrezkoa beti galdera horiei guztiei erantzutea
hasierako paragrafoan. Lan-esperientziak irakasten dio kazetariari bakoitzaren garrantzia
neurtzen, eta horren arabera jokatu behar du. Garrantzitsuak diren beste batzuei ere erantzun
diezaieke: noren arabera, zertarako edo zenbat.
Gaur egun teknologia berrien ezarpenarekin erredakzioak informatizatu dira, eta
ordenagailuei esker testuak antolatzeko modu berriak garatu dira. Hain zuzen ere, eredu
klasikoarekin batera (piramide iraulia) albistearen egitura-eredu berriak agertu dira.
“Piramide irauliaren ondoan, bada kazeta testuak antolatzeko beste eredurik ere. Hareazko
erlojuarena, kasu: informazioa garrantziaren arabera ordenatuta ematen da, baina azken
paragrafoan kontakizuna biribildu eta informazioaren gaineko datu garrantzitsuren bat
biltzen da. Beraz, albistea bukaera arte irakurri behar da” (Berria, 2006: 18).

1. Albistea ziberespazioan
Sarean gaur egun zentzugabea da prentsa idatzian bezala idazten jarraitzea. Informazioaren
antolaketa naturala aldatu egiten da ziberespazioan. Zorionez, informazioaren konposizioan
doiketak egiteko oztopoak erabat gaindituta daude sarean, eta narrazio mota berriak aurki
daitezke. Lotura edo esteken bitartez osatutako narrazioak dira, egitura hipertestualak
nagusiki.
Hedabide digitaletan albistea ez da jadanik testu labur bat, non gertaerari buruzko
informazio aseptiko bat —interpretazio barik— eskaintzen den. Sareko albisteak luzeak
baino gehiago sakonak dira, eta irakurleari gertaeran sakontzeko aukera ematen diote.
Horrez gainera, hipertestuan oinarrituriko testuek sekuentzialtasuna gainditzea ahalbidetzen
dute, eta erabiltzaileari bide askoren artean aukeratzeko posibilitatea ematen diote.
Bakoitzak bere bideari jarrai diezaioke dokumentu eta zatietan barrena. Lotura horiei esker
informaziorako sarbidea ez da jadanik sekuentziala, eta hori giza adimenaren prozesuetatik
gertuago dago, pentsamendua ez delako lineala.
Hori gutxi balitz bezala, ziberalbistea lotura hipermediei esker soinuekin eta bideoekin
aberastu daiteke. Ezaugarri horiei guztiei sareak ahalbidetzen duen berehalakotasuna ere
gehitu behar zaie, eta horrek dakarren testuak etengabe eguneratzeko aukera, batez ere
lehen orrialdean argitaratzen direnak. Baina gauza guztien gainetik, testuak web-orri baten
elementurik garrantzitsuenetariko bat izaten jarraitzen du, eta, irakurtzeko ohiturak aztertu
dituzten ikerketek diotenez, testua zatituta eskaini behar da eragina handiagoa izan dadin.
Informazio zati guztiak hipertestu eta hipermedia batzuen bitartez egituratu behar dira. Hori
dela eta, Interneten sarreraren rola (5 W-ak) indartu egiten da, daturik onenak erakusleihoan
ipiniz (Salaverria, 2005: 72). Hala, hedabide digitaletan, “albistearen antolaketa” eta ”zati
desberdinen arteko nabigazioa” ezinbesteko kontzeptuak dira, bestela balitekeelako
internauta informazioan galtzea.
Hedabide tradizionalen eta komunikabide digitalen arteko desberdintasunik
handienetariko bat beste testuekin berehala estekatzeko aukera da. Dokumentuak lotzeko
berehalakotasun horrek narrazioa erabat aldatzen du. Hau da, ziberalbiste batean irakurleak
neurri handi batean narrazioa determinatzen du. Kazetariaren eta irakurlearen arteko
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erlazioak aldaketa bat jasaten du. Irakurleak nolabait ziberespazioan kontakizuna eraikitzen
du, eta ezin da baztertu erabiltzailearen beraren testuarekiko interakzioa (Sandoval, 2003:
426). Horrek guztiak albistearen kontzepzio tradizionalaren aldaketa dakar, eta, albistearen
euskarriaren arabera (soinuak edo testua bakarrik), hura albiste hipertestuala edo hipermedia
izatera pasatuko da.
Are gehiago, loturei esker irakurketa pertsonalizatua izan daiteke. Egia da kazetariak
nolabait irakurlea albistean zehar gidatzen duela eta informazioaren elementuen
kokapenaren arabera bide bat iradokitzen diola, baina komunikabide digitaletan hartzaileak
erabakiak hartzeko gaitasuna dauka (betiere kazetariak eskainitako mugen artean, nahiz eta
horiek oso zabalak izan), eta orain erabiltzaileek definitzen dute beren irakurketaren
norabidea. Esan liteke hartzaileak irakurtzean definitzen duela zein diren interesatzen
zaizkion zatiak eta aldi berean kontaera eraikiz doala, albistearen alde batetik bestera jauziz,
gaian sakonduz bere jakin-mina ase arte. Sandovala-ren arabera (2003, 427) “kontaera
hipertestualaren eratze hau Sarerako albistearen nahitaezko baldintza bat da”.
Arestian aipatu dugun legez, informazioan gero eta gehiago sakontzeko posibilitatea da
hipertestuaren ezaugarrietako bat, eta idazketa linealaren kontra dokumentua zatitzea
ekartzen du. Gutxienez, albiste hipestestualak titulu bat, sarreratxo bat eta gorputz bat
izango ditu. Azken hori beste pantaila batean kokatzen da, beste geruza batean, eta titulua
sakatu ondoren baino ez da agertzen. Estekei esker posible litzateke kazetariak erabili duen
iturrira heltzea —irakurketa egiteko datuak gehitu beharrean bagaude—, baina hura
eskuarki ez da egoten kazetari-testua bezain apaindurik.

2. Interneterako albiste bat idazteko gomendioak
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT) azken 25 urteotan gure ohiturak
eta gure mundua aldatu dituen iraultza teknologiko eta kultural bat eragin dute. Hain zuzen
ere, gero eta argiagoa da IKTen sartzeak gizartean eragin bat duela eta ohitura eta eskaera
informatibo berriak sortzen dituela. Bizitza digitalizatu egin da: Orange Fundazioaren azken
txostenak dionenez (2010), espainiarren % 90 konektatzen da astero Internetera, eta ADSL,
USB, Wi-Fi eta antzeko teknologiek rol nagusi bat hartu dute, eta gure gurasoen
bizimodutik urrun dagoen kultura eta bizitzeko era berri bat sortu dute. “Hedabide digitalen
erabilerak erabiltzaileen ohiturak aldatu ditu azken urteotan, eta normala da gaur
internautak egunero konektatzea, Internet haien bizitzaren oinarrizko parte bilakatu baita”
(SIE, 2009: 54).
Teknologia berrien eragina (sakelako telefonoa, ordenagailua, Web 2.0, eta abar)
mundu osoko fenomeno bat da, baina La Sociedad de la Información en España (SIE) 2009
txostenaren arabera Internet da guztien gainetik gailentzen den teknologia. Azken hamar
urteotan internauten kopurua 250 milioitik 1.670 milioira pasatu da, eta horrek esan nahi du
munduko biztanleetatik laurdenak sarea erabiltzen duela. Baina kopurua ez ezik sarearen
erabilera ere aldatu da; adibidez, lau urtean 16-24 urte bitarteko erabiltzaileek nabigatzen
ematen duten denbora % 40 handitu da, eta aldi berean telebista ikusteko ohitura % 18 jaitsi
da (SIE, 2009: 55).
Beraz, informazioa kontsumitzeko modua aldatzen ari da. Gaurko belaunaldiek
txikitatik irratiaren eta telebistaren bitartez jaso izan dute informazioa, eta orain sarean gero
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eta denbora gehiago ematen dute. Haientzat informazioa multimedia da, eta informazioa
antolatzeko eta aurkezteko modu berriak nahiago dituzte hedabide tradizionalak baino. Diaz
Nocik (2000: 225) dioen bezala “irakurketa-ohiturak, edo hobeto esanda, informazioa
jasotzeko ohiturak aldatu egin dira […] haientzat informazioa multimedia da”.
Hori guztia kontuan hartuz, ziberespaziorako idazketa prentsa idatzitik desberdindu
behar dela argi geratu behar da. Albisteak kontatzeko modua euskarri berrira egokitu behar
da sarearen logikari erantzunez. Hauek dira laburbilduta albiste digital bat idazteko
gomendio nagusiak:


Irakurlearen arreta hasieratik lortu behar da, eta horretarako komenigarria da 5 Wen araua erabiltzea lehen orrialdean (Salaverria, 2005: 131).



Albisteak multimedia izan behar du. Hau da, testuak ez ezik irudiak eta soinuak ere
eskainiko ditu, posible denean.



Irakurgarritasuna ez da berdina paperean eta ordenagailuan —eta are gutxiago
agenda elektronikoetan edo sakelako telefonoetan—. Begiak nekatzen dira,
pantailaren aurrean denbora asko ematen baduzu irakurtzen. Orduan albistea
internautek pantaila batean irakur dezaten egituratu behar dugu. Neurri handiago
edo txikiago batean pantailaren tamainak testuaren luzaera baldintzatzen du.
Gainera gailu berrien pantailak ez dira oso handiak. Beraz, testuak zatikatu behar
dira, eta lotura batzuen bitartez erlazionatu, erabiltzaileari gertaeran sakontzeko
aukera emanez. Informazioa era ez-linealean antolatzen da.



Sakelako telefonoena bezalako pantaila txikiei aurre egiteko, Martinez Albertos-en
(1983: 206) estilo-arauak inoiz baino garrantzitsuagoak dira. Laburtasuna (esaldi
laburrak), zuzentasuna eta argitasuna (esaldia lehen kolpean ulertu behar dugu)
ezinbestekoak dira, ahalik eta irakurle gehienengana iritsi nahi badugu. “Azken hau
ulertzeko, pentsa dezagun zenbat diren aplikazioak, testu bat behin idatziz,
automatikoki hainbat sistematan batera argitaratzeko aukera ematen dutenak”
(Palazio, 2011: 20).



Beharrezkoak diren loturak erabili behar dira. Interneterako albiste bat idaztean
gidoi bat prestatu behar da geruza edo orrialde bakoitzean kokatuko diren testu
guztiekin, irudien kopuruarekin, eta abarrekin. Nabigazio-egitura eta elementu
guztien arteko bideak pentsatu behar dira idazten hasi baino lehen.



Interneten egitura irekiak itxiak (linealak) baino eraginkorragoak dira. Erabiltzaileak
zer bide hartu erabakiko du, geruza batetik beste geruza batera jauzi eginez.

Jatorri desberdina badute ere, funtsean ildo beretik doaz adituen ikuspuntuak. Esate
baterako, Armentiaren esanetan (2009: 174) sarerako testu batean ezaugarri hauek
errespetatu behar dira:


Lehen pantailakadaren garrantzia: zibererabiltzaileak ez daki albistearen luzera zein
den; beraz, begi-kolpe batez albistearen muinaz jabetu behar du.



Albistearen data zehaztu behar da: kazetak argi utzi behar du albistea noiz gertatu
den eta noiz eskegi den web-orrian. Albistearen data eta ordua idaztea komeni da.
Horrela irakurleak albistea idatzi berri den ala ez jakingo du beti.



Piramide irauliaren iraunaldia. Prentsa tradizionalean gertatzen den bezala,
kazetariak ez daki zibererabiltzaileak albistea osorik irakurriko duen edo bakarrik
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lehen orrialdean dagoena. Horregatik berebiziko garrantzia du inportanteena
hasieran ematea. Lehen orrialdean titulua eta lehen paragrafoa kokatzea komeni da.


Albistea bere testuinguruan kokatu behar da: “Interneten albiste guztiek itxura
berbera dute. Ez dakigu pantailan agertzen denak zatidurarik izango duen edo beste
albiste edo testu batzuekin erlazionatuta egongo den. Berria bere testuinguruan
kokatzeko, komeni da testu nagusiaren ondoan esteka batzuk jartzea. Esteka horien
bitartez, albiste nagusiarekin erlazionatuta dauden beste fitxategi (testuak,
argazkiak, bideoak, artxiboko materiala…) batzuetara jo dezake irakurleak”
(Armentia, 2009: 176).

1. IRUDIA
Ziberalbistea

Iturria: egileak moldatua
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3. Informazio-elementuak
Estilo-liburuek aipatzen dutenez, prentsa idatzian titulazioa, lehen paragrafoa eta gorputza
nabarmentzen dira testu-elementuen artean. Sarerako albistean, aldiz, kazetariak elementu
berri bat erabili behar du: teaser-a. Aldi berean, ikus-entzunezko osagaiek ere (bideoak,
soinuak eta irudiak) ziberalbistea definitzen dute. Jarraian albistea osatzen duten
elementuak gainbegiratuko ditugu.

3.1. Titulugintza
Poynter Institutuaren Eye Track izeneko ikerketek erakusten dutenez, aurren-aurrena
tituluak irakurtzen dira, eta askotan tituluak baino ez. Beraz, ezin da edozein gauza jarri,
kazetaritza digitalaren erakusleihoa baitira. Hainbat elementuk osatzen dute ziberalbiste
baten titulazioa: titulua, goititulua, azpititulua, zinta eta tartekiak, besteak beste.

3.1.1.Titulua
Tipografikoki elementurik handiena da eta albistea laburbiltzen du. Bestalde, beste
elementuetatik guztiz independentea da. Hau da, berez ulertzen da. Sarerako tituluan ideia
bakar bat sar daiteke —agenda elektronikoen eta sakelako telefonoen pantailen tamainak
oso handiak ez direlako—, eta gehienetan zer eta nor(k) galderei erantzun behar die.
Tituluak bi betekizun nagusi ditu. Lehenengoa informazio-funtzioa da, eta bigarrena deifuntzioa da. Informatzeaz gainera, irakurlearen arreta lortu behar du. Hau da, tituluak testua
irakurtzeko gogoa piztu behar du, eta horretarako lehenengoan ulertzeko modukoa izan
behar du. Ildo horretatik jarraituz, Salaverriak (205: 80) hirugarren funtzio bat gehitzen dio
tituluari: funtzio hipertestuala, hain zuzen ere, zeren hura ziberkomunikabideen
nabigazioaren elementu nagusia baita.
Sareko tituluak prentsa idatzian baino garrantzitsuagoak dira, zeren kontuan izan behar
dugu askotan Interneteko bilatzaileek informazio baten erdian dauden dokumentuetara
zuzenean bidaltzen dituztela irakurleak. Alde horretatik, titulu berbera euskarri
desberdinetan gero eta gehiago agertzen da, sakelako telefonoen aplikazioetan, blogetan,
RSS formatuetan, besteak beste. Are gehiago, azken orduko zerbitzuek albistearen titulua
baino ez dute hartzen. Beraz, arreta handiz idatzi behar dira tituluak. Horregatik oso ondo
laburtu behar dute albistea, eta beregainak izan behar dute, ez beste osagaien menpeko.
Salaverriaren iritziz, kontuan izan behar dugu ere sareko albisteak isolatuta agertzen direla.
Prentsa tradizionalean gertatzen ez den bezala, irakurleak ordenagailuan ziberalbiste bat
irekitzen duenean, albiste hori baino ez du ikusten pantailan (Salaverria, 2005: 90), eta testu
osagarriak eskuratzeko estekak sakatu behar ditu. Beraz, testuak zatikatuta eta geruza
desberdinetan daudenez —ez dira bata bestearen ondoan agertzen—, tituluak berebiziko
garrantzia hartzen du zati guztiak behar bezala identifikatzeko. Prentsan, aldiz, hurrengo
adibidean ikusten den bezala, desberdina da, zeren albistea beti beste elementu batzuekin
erlazionatuta agertzen da eta horiek gertaera interpretatzen laguntzen dute:
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2. IRUDIA
Albiste tradizionala
Iturria: elcorreo.com, 2011ko ekaina

Azken urteotan, Interneten eraginez titulatzeko era asko aldatu da, eta gaur egun esan
liteke tituluak bilatzaileen zerbitzura, bilatzaileei begira idazten direla. Tresna horiek sarea
arakatzeko ezinbesteko elementu bihurtu dira, eta bilaketa zehatzak ahalbidetzen dituzte.
Eskatu den informazioaren bila testu-eduki guztia kontsultatzen dute, eta emaitzak garrantzi
handienetik txikienera sailkatuta eskaintzen dituzte. Gauzak horrela, kazetaritza-idazketa
eta, batez ere, titulatzeko era baldintzatzen dute, eta estilo berri bat abian jarri dute: ‘SEO
titulazioa’.
Ziberkazeta bateko albisteen izenburuak jartzea inoiz baino garrantzitsuagoa da sarean.
Beraz, zer izenburu jarriko diogu albiste honi? galderari erantzutean bilaketa-tresnak
kontuan eduki behar dira. SEO du izena estrategia berri horrek (Search Engine
Optimization, bilaketa-tresnen optimizazioa), eta webgune baten kokapena hobetzean datza.
Horretarako, kazetariek erabiltzaileek bilaketa baten inguruan erabiltzen dituzten hitz
gakoak kontuan hartu behar dituzte idatzi baino lehen. Internautek informazioa aurki
dezaten hitz gakoak ezinbestekoak dira, eta, egoki aukeratzen badira, gure albistea emaitzen
lehen postuetan agertuko da.
Sareko tituluak edukia nabarmentzen lagunduko du, eta horregatik gakoak eskaini
behar ditu, zeren horiek esango baitiote bilatzaileari albistea zertan datzan. Oso zehatz
idatzi behar da. Tituluak ez ezik, aurretituluak edo azpitituluak ere gako garrantzitsuenak
bildu behar ditu. Are gehiago, gakoak elementu guztietan errepikatzea komeni da, eragina
handiagoa izan dadin. Estrategia berri honetan sormen-tituluek (titulu kreatiboek) ez dute
lekurik, posizionatze-estrategia hori eragozten dutelako. Beraz, bilatzaileei begira idaztean
adituek titulu laburrak hobesten dituzte, oso zehatzak, eta izenburuak biltzen dituen hitz
gakoak bizpahiru alditan nabarmentzea komeni da, albistearen beste titulu-elementuetan —
eta batez ere lehen paragrafoan— termino berdinak eta antzekoak erabilita.
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Beraz, hori guztia kontuan izanda, sareko titulu on bat idazteko kazetaritza-idazketaren
gomendio klasikoei (Berria, 2006: 21 eta Díaz Noci, 2000: 122) bilatzaileen eraginagatik
sortutako beste batzuk gehitu behar dizkiegu:


Argia. Tituluak erraz ulertzekoa izan behar du, berez. Albistearen laburpena da, eta
gertaeraren mamia azaldu behar du.



Sareari begira titulatu behar da. Horrek esan nahi du SEO titulatzeko estiloa
errespetatu behar dela.



Oso zehatz idatzi behar da. Gertaeraren hitz gakoak ondo pentsatu behar dira, zeren
bilatzaileen emaitzetan eragin zuzena baitute.



Hitz gakoak titulu-elementu guztietan errepikatzea gomendatzen da, zeren horrek
albistearen web-kokapenean eragin zuzena baitauka.



Posizionatze-sistema horrek titulu informatiboak hobesten ditu.
dagokienez, sormen-tituluak edo literatura-tituluak ez dira egokiak.



Laburra baina gramatikalki zuzena. Kazetaritzako hizkuntzak laburrera jotzen du.
Are gehiago Interneterako tituluek. Oro har sarean prentsa idatzian baino
laburragoak dira. Ahal denean, esaldiaren osagai guztiak jarriko dira. Oro har, aditz
dinamiko bat jarriko da orainaldian.



Galdera klasikoei erantzun. Gehienetan, zer eta nor(k) galderei erantzuten die.



Egiazkoa. Gaiari erantzun behar dio beti. Ez dugu gertaeraren garrantzia puztu
behar. Titulua ez da engainagarria izango. “Albiste baten tituluak ezin du oker
ulertzeko modurik eman, eta testu barrenean tratatuko ez den gai baten arrasto
faltsurik ezin dio eman irakurleari (Berria, 2006: 22).



Erakargarria. Irakurtzera bultzatu behar du. Irakurtzeko gogoa piztu behar du.



Gaurkotasunari lotua.



Beregaina. Tituluak independenteak dira. Ez dute gramatikalki testuarekin edo
azpitituluarekin loturarik. Ez dira testuaren eta beste titulu-elementuen menpeko.

Bilaketei

Bestalde, tituluari dagokionez hiru titulu mota onartzen dira ziberalbistean:
informatiboak, adierazkorrak eta adierazpen-tituluak.


Informatiboak. Gehienetan albisteetan erabiltzen dira eta informazioaren mamia
ematen dute. Datu objektiboak adierazten dituzte. Bilatzaileei begira, egokienak
dira.



Adierazpen-tituluak. Protagonistaren hitzak agertzen dira. Pertsonaiak esan duena,
hau da aipua, osorik eman daiteke, baina kasu gehienetan luzeegiak dira lerro batean
sartu ahal izateko. Hori gertatzen denean moldatu egiten dira tituluaren neurrira
ekartzeko, baina esanahia aldatu barik. Hitzak estilo zuzenean, zeharkakoan edo
hibridoan eman daitezke.



Adierazkorrak. Kiroletan asko erabiltzen dira. Esate baterako, astelehenean jendeak
badaki bere taldeak irabazi duen ala ez. Kasu horietan, gertatu dena ezaguna denean
eta horretaz lehenago informazioa eman dugunean, titulu adierazkorrak erabil
daitezke. Modu literarioagoan idazten dira irakurlearen arreta lortzeko. Hitz gutxi
erabiltzen dira baina oso espresiboak.
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Informatiboa
Berangora itzuliko da Bizkaiko ikastolen festa, 25 urteren
ondoren
Hurbilduko direnei festaren helburu ekonomikoa ez ahazteko
galdegin diete antolatzaileek
Adierazkorra
Haizea baino azkarrago
Naoko Takahashik munduko marka lortu du Berlingo maratoian
Adierazpen-titulua
Maradona: 'Botereari eutsi nahi dion dinosauroen museoa da
FIFA'
Joseph Blatter FIFAko presidente aukeratu berri dute, eta horri
buruz galdetu diotenean arazo barik bere iritzia eman du
argentinarrak
3. IRUDIA
Titulu motak
Iturria: egileak moldatua

Tituluari amaiera emateko gogoan eduki behar dugu, tituluak ez ezik, beste elementu
batzuek ere osatzen dutela ziberalbiste baten titulazioa:

3.1.2. Goititulua eta azpititulua
Ideia nagusia tituluan dagoenez, albistearen beste ideia bat ematen dute. Tituluan sartzen ez
dena hemen sar daiteke. Hau da, erantzun gabe utzitako W batzuk. Esaldi independenteak
dira sintaktikoki, eta ez dira tituluaren jarraipena. Hitzak ez dira errepikatu behar batean eta
bestean.

3.1.3. Zinta
Eskuarki gai bat denboran luzatzen denean (adibidez, hauteskundeak) erabiltzen da. Gai bati
dagozkion informazioak biltzeko erabiltzen da. Hitz gutxi erabiltzen dira .
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3.1.4.Tartekia
Nolabait, tartekiek hurrengo lerrokadan dagoena aurreratzen dute. Idazkia zatitzen dute,
testuari eta begiari arnasa emanez. Irakurketa arintzeko balio dute, eta letra lodiz idatzi ohi
dira. Bizpahiru hitzek osatzen dute titulu labur hau.

3.2. Teaserra
Kazetariak sarean elementu berri bat erabili behar du, amua edo teaserra hain zuzen ere.
Kontzeptu hori ingelesetik dator, eta telebista eta publizitate mundutik aterata dago.
Interneten hitz horren esanahiak berri-aurrerapena esan nahi du. Nolabait nodo nagusian
esaten zaio irakurleari zer dagoen barruan, aurrera jarrai dezan nahi badu. Aurrerago
ikusiko denez, sarrera edo leadean dagoena errepikatzen da. Kasu gehienetan titulu batez
eta testu batez osatuta dago, baina argazki batez ere osatua egon liteke. Teaserrean
erabiltzen den titulua gero hurrengo geruzetan errepikatuko da, irakurleak nabigatzean
berehala leku zuzenera heldu dela jakin dezan. Arestian aipatu legez, SEO titulatzeko era
berriak titulua ez ezik teaserra ere baldintzatzen du. Hau da, izenburuan dauden hitz gakoak
edo kontzeptu nagusiak derrigorrez teaserrean errepikatu behar dira, zeren horiek esango
baitiote bilatzaileari albistea zeri buruzkoa den eta web-kokapen on bat lortzen lagunduko
dute. Bilatzaileen emaitzetan agertzeko aukerak ugaltzen dira.

4. IRUDIA
Teaser arruntak
Iturria: berria.info. 2011ko ekaina
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Web-orri nagusian kokatzen den testu honek erakusleiho baten zeregina betetzen du,
eta informazioa iragartzen du. Sandovalek dioenez (2003: 434), teaserra osorik edo
partzialki hiperestekatuta dago beti, eta albistea ezagutzera ematen du. Hasierako paragrafo
digital hori irakurtzen duen edonork albistearen muina ezagutuko du, eta, interesatzen
bazaio, esteka bat sakatu beharko du testu osoa eskuratzeko. Horretarako, kazetariek sarrera
edo teaser desberdinak garatu dituzte. Teaserrak testua irakurtzeko gogoa eman behar du,
hori da haren helburu nagusia, eta, teaserrak dioenak erakarrita, irakurleak web-orrian jauzi
bat egin, hurrengo geruzara pasatu eta irakurtzen jarrai dezake.
Irakurlea erakartzeko eran asmatu behar du kazetariak: teaserrean. Elementu horrek
begi-kolpe batez harrapatu behar du irakurlea. Horretarako, atariko lerrokada horrek
laburra, informatzailea eta erakargarria izan behar du. Gero, lotura sakatuz informazio
hornitua eta zabala agertuko da. Oro har, teaserra albistearen hasierako paragrafotik
ateratzen da, eta gehienetan paragrafo berbera da (Salaverria, 2005: 148). Hau da,
albistearen leada da, ezer aldatu barik, baina amu gisa lehen orrialdean errepikatzen da SEO
posizionatze-estrategiari jarraituz. Laburbilduz, lau funtzio dauzka:


Ziberirakurlea gatibatzea: gertakarien aurkezpena da teaserra. Irakurlearen arreta
bereganatu behar du.



Ziberirakurleak ez du egunkari osoa irakurtzeko astirik. Albiste gehienen kasuan
teaserra (nodo nagusian dauden izenburua eta testuaren lehen paragrafoa) baino ez
du irakurtzen. Hortaz, albistearen muina erakusleiho horretan modu erakargarri
batean islatu behar da.



Kazetariarentzat azken ordukoen berri emateko funtsezkoa da teaserra. Erredakziora
azken orduko berri bat iristen denean lehen lerroak eman daitezke, gertaeraz
informatzeko albistea behar bezala lantzen den bitartean. Armentiak honela
definitzen du:
“Laburrak dira —lerrokada bat gehienetan—, informazio-titulua daramate eta haien
testu-egitura iraulitako piramidean oinarritzen da. Azken orduko albistearen helburua ez
da gertaera baten datu gehienak ematea, horretarako beste testu luzeago batzuk eskegiko
dira hedabidearen web gunean egunean zehar. Hori dela eta, albiste batzuek oso bizitza
motza dute, hainbat kasutan minutu batzuk besterik ez. Gertatutakoaren xehetasun
gehiago ezagutu ahala, landuagoa eta luzeagoa izaten den beste testu batek beteko du
azken orduko albistearen lekua. Testu hauek, batez ere, istripu, atentatu eta kiroletan
erabiltzen dira” (Armentia, 2009: 169).



SEO posizionatze-estrategia laguntzea. Hitz gakoak errepikatzen diren neurrian,
albistea nabarmentzen laguntzen dute, eta web-kokapena hobetzen. Hau da,
Interneten albiste bat kokatzen denean aurkitua izateko (ikuspena) hitz gakoen
araberakoa izango da.

Bestalde, teaserra sailkatzeko bi irizpide erabiltzen dira: luzera / informazio maila eta
funtzioa. Luzerari erreparatzen badiogu, teaser mota hauek aurkitzen dira:


Bizpahiru hitz edo titulu labur bat. Estilo telegrafikoa nagusitzen da hemen. Ahalik
eta laburren aurkezten du informazioa, titulu laburtxoak dira edo bizpahiru hitzek
osatzen dute.



Titulu eta testu bat. Tituluarekin batera paragrafo txiki bat, gertaeraren mamia
emanez, agertzen denean. Informazioaren aurpegia dira. Biak edo elementu bat
bakarrik hiperestekatuta egon daitezke. Testuaren amaieran ‘jarraitu’, ‘gehiago
irakurri’ hitzak daude aurrera jarraitzeko.

71

INFORMAZIO-GENEROAK: ALBISTEA



Testu bat eta argazki bat. Askotan argazki bat agertzen da tituluaren ondoan.
Argazkiak amuaren papera dauka, eta hiperestekatuta egon daiteke. Fotoalbiste bat
izan liteke argazki-oin batekin.

Bestalde, funtzioaren arabera hauexek dira ziberalbisteetako teaser mota erabilienak:


Laburpena. Informazio baten lehen paragrafoa da, eta, bertan, albistearen edukirik
esanguratsuena laburbiltzen da. Ahalik eta modurik zuzenean idatzi behar da, eta 5
W-en arauari erantzuten dio: who, what, when, where eta why. Baita how galderari
ere.



Kolpekoa. Esaldi labur eta indartsua da, eta irakurlearen baitan eragitea du helburu.



Kontrastea. Irakurleari bi alde kontrajarri aurkezten zaizkio, bere arreta erdiesteko
eta, nolabait, ondorioak atera ditzan. Batzuetan irakurlea harritzea ere bilatzen du.



Galdera. Ez da galdera arrunta, galdera erretorikoa baizik. Kazetariak erantzunak
eman behar ditu; irakurlearen jakin-mina ase behar du. Dudak uxatu behar ditu.
Hortaz, kontu handiz erabili behar da.



Girokoa. Giroa eta lekua da garrantzitsuena. Testuingurua, alegia. Gertaera jazotzen
deneko giroa deskribatzen ahalegintzen da.



Ez-egitezko sarrera (omision). Albistea ulertzeko ez du informazio guztia
eskaintzen. Datu batzuk alde batera uzten ditu, eta hori da hain zuzen testuaren
amua. Teaser hori unerik gorenean mozten da.

Laburpena

Kontrastea

Galdera

Giroa
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Kolpekoa

Galdera eta kontrastea

5. IRUDIA
Teaser motak
Iturria: egileak moldatua

3.3. Sarrera eta gorputza
Azaldu den bezala, oro har, Interneterako informazio bat sakontasun mailatan egituratuta
dago. Haren nabigazio-egitura mailaka antolatzen da. Lehen sakontasun mailan teaserra
kokatzen da, eta hori titulu (hiperestekatuta) eta testu labur batez osatua egoten da eskuarki.
Interesgarria bada, irakurleak teaserra sakatuko du eta hurrengo sakontasun mailara
zuzenean pasatuko da; hau da, sarrera eta gorputza dauden geruzan sartuko da. Hortaz,
kazetari batek teaserra ez ezik sarrera ere kontuan izan behar du. Teaserraren erabilerak ez
du esan nahi sarreraren garrantzia gutxitu denik. Bai hedabide tradizionaletan bai hedabide
digitaletan sarrerak, ezinbesteko elementua izaten jarraitzen du. Carl Warren-ekin bat gatoz
esaten zuenean lehen hitzak ezinbestekoak direla, zeren irakurleak ez baitu askotan albiste
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osoa irakurtzen. Beraz, albistearen hasierako paragrafo honek gertaeraren ardatz nagusiak
kontatu behar ditu. “Lehen paragrafoa bereziki zaintzekoa da, eta haren barrenean
lehenbiziko esaldia: informazioaren muina bertan ematen da. Ondoko paragrafoetan
azalduko dira berriaren osagarriak eta ingurumaria” (Euskaldunon Egunkaria, 2001: 20).
Horren ondorioz, kazetariak garrantzitsuena lehen lerroetan eman behar du, eta ezin du
ahaztu kasu gehienetan lehen lerro horiek teaserra ere idazteko erabiltzen direla.
Albistearen hasierako paragrafo hau, irakurlearen arreta lortzeko, lehen orrialdean
errepikatzen denez, atariko lerrokada hori bereziki zaindu behar da.
Gero gorputza dator. Han, atarikorako gehiegizkoak diren zehazkizunak,
identifikazioak, ematen dira. Hau da, gertakizunak, datuak, azaltzen dira garrantzi
handienetik txikienera antolatuta. Eredu horri piramide irauli deitu zaio. Gorputza ongi
egituratzeko “ideiak antolatu eta paragrafotan banatu egin behar dira […] paragrafo
bakoitzean ideia nagusi bat garatzen da, behar dituen xehetasunekin baina gehiegi luzatu
gabe. Horrela idatzita, paragrafo bakoitzak sarbidea eskaintzen dio irakurleari, eta argiago
gelditzen da testua […] paragrafo hasieretako hitzak aukeratzea ere beharrezkoa da: aurreko
paragrafoarekiko lotura ziurtatu behar da, baina horrez gain, berba esanguratsuak agertzeak
berrikuntza eta aurrerapena eskainiko dio irakurleari, eta irakurtzen segitzera bultzatuko du”
(Euskaldunon Egunkaria, 2001: 20). Sandovalen esanetan, testu batek ezin du bi pantaila
baino gehiago hartu (sakontasun hipertestualaren bigarren maila), eta gorputza arintzeko eta
zatiak desberdintzeko tartekiak testuan zehar txertatzea gomendatzen da.
Informazioaren gorputza ziberalbistearen bigarren sakontasun maila da sarean. Zati
horretan, hipertestuaren ustiapenak nolabait hedabide digitalak estekak testuan txertatzera
bultzatzen ditu. Horrela, lotura horiek esteka dokumental baten funtzioa betetzen dute, eta
albiste generoaren garapen handiagoa ahalbidetzen dute (Larrondo, 2008: 212). Hain zuzen
ere, gorputzak beste eduki informatibo konplexu batzuekin erlazionatzen du informazioa
hirugarren sakontasun maila batean. Modu horretan, gorputzaren datu nagusiak beste datu
osagarriak irakurtzeko sarbide edo zubi bihurtzen dira (infografiak, dokumentazio originala,
erlazionatutako informazioa, eta abar). Gorputza eta informazio-elementu guztiak
zatikatzeko eta geruzatan kokatzeko estrategia horrekin, neurri handiago edo txikiago
batean, gaurkotasuna eta testuingurua desberdintzen ari dira hedabide digitalak.
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6. IRUDIA
Sakontasun-mailak albiste hipertestualean
Iturria: egileak moldatua

Albiste hipestestualak ahalbidetzen duen dokumentazio-lan horrek informazio
dokumentatuaren funtsa aldatu du, eta, hori dela eta, erreportajeak testu mota hauetarako
ontzi esklusibo izateari utzi dio. Dokumentazioari dagokionez, erreportaje generoa beste
edozeinen baztertzailea izan da antzinatik, baina, Internetek ematen dituen aukerei esker,
albisteak gertaeren dokumentazioa ere bereganatu du orain, eta ekarpen gehigarri horri
esker hedabideak gero eta irakurle gehiagoren informazio-nahiak ase ditzake,
kontakizunaren testuinguruaren alderdi guztietan sakontzeko aukera emanez. Horregatik,
nahiz eta sakontzeko gaitasuna hipertestuari datxekion ezaugarria izan, eta ez bakarrik
albistean, ez dago inolako dudarik Internetek genero honi abantaila espezifikoak ematen
dizkiola, hala nola, testuan zehar aipatutako lehen eskuko iturrietarako loturak/sarbidea.
Modu horretan, albisteak bere informazio aukerak hobetu ditu sarean informazio
dokumentatuagoekin eta testuinguru aberatsagoekin. Hipertestuari esker informazio
hornituagoa eta zabalagoa eskaintzea posible da. Bere egituraren malgutasunak istorio
sakonagoak kontatzea sustatzen du gorputzean aspektu osagarri gehiago erantsiz.
Bestalde, arestian aipatu legez, albisteak bilatzaileei begira idazten dira, eta horrek esan
nahi du izenburuak biltzen dituen hitz gakoak bizpahiru alditan nabarmentzea komeni dela

75

INFORMAZIO-GENEROAK: ALBISTEA

albistearen beste titulu-elementuetan, lehen paragrafoan eta gorputzean. Kontzeptu berdinak
eta antzekoak erabilita albistearen web-kokapena hobetzen da. Askoz errazagoa da
bilatzaileen emaitzetan agertzea. Salaverriak dioenez, ezaugarri dokumental hori weborrietan —eta hortaz ziberalbisteetan— baino ez da agertzen. Ubikuotasun deitu diote, eta
sarean aurkitua izateko erraztasunarekin erlazionatuta dago (Salaverria, 2005: 86).

3.4. Esteka motak
Informazio batetik bestera salto egiteko posibilitatea Interneten abantailetako bat da.
Loturak erabiltzeak sarea definitzen du, zeren Internet ordenagailu-sareak harremanetan
jartzeko sortu baitzen. Interneten izaera berritzaile hori giza adimenaren prozesuetatik
gertuago dago, pentsamendua lineala ez delako. Gauza batean pentsatzen dugu, eta horrek
beste gauza batean pentsatzera eramaten gaitu. Hortaz, estekak erabakigarriak dira
egituraketa-prozesuan. Webgune batek nabigazio-egitura nahasia badu, irakurlearen arreta
galduko du. Are gehiago, deskargetan atzerapenak badaude edo loturaren bat oker badabil,
horrek irakurleak nahasi egingo ditu, eta ez dute bilatzen dutena aurkituko. Gauzak horrela,
ziberkazetariak loturak kontu handiz hautatu behar ditu eta era intuitibo batean eskaini. Eric
Ward-ek (2010), estekei buruzko munduko autoritate bat, azpimarratzen du Interneterako
idatzarauak aipatzean, gure informazioa beste batekin lotu baino lehen bere edukia egiaztatu
behar dugula eta sortu ondoren bere funtzionamendua zuzena den ala ez begiratu behar
dugula.
Helmugari erreparatuz, honako esteka mota hauek erabiltzen dira ziberkazetaritzan:
barne-loturak eta kanpo-loturak. Barne-estekak webgune barrenean dagoen edukiaren
sarbidea dira, eta hiru betekizun nagusi dituzte:


Nabigazio-loturak irakurlea web-orrian zehar gida dezake. Horren erakusgarri dira
nodo nagusira bueltatzeko botoiak. Nociren iritziz (2000: 219), erabiltzaileak zer
bide hartu erabaki beharko du. Beste bide bat probatu ahal du, hartu duena
interesatzen ez bazaio. Horretarako mailatik ‘igo’ behar du, hau da, aurreko nodora
itzuli, non jarraitzeko bide posibleak irekiko baitira.



Paragrafo batean hitz bat estekatzen da, eta estekek testu barrenean dauden beste
paragrafoetara eraman gaitzakete. Testu berberean tartekiak edo hitz esanguratsuak
ainguratzen dira, eta klik egin ondoren, testutik irten barik, esteka bakoitzak ondoko
paragrafoetan azaldu diren berriaren osagarrietara eramaten du irakurlea.



Barne-estekek hedabideak landu dituen beste informazioetara eraman dezakete.
Nolabait gaiarekin zerikusia daukate, eta aurreko albisteak edo iritzi-artikuluak izan
daitezke, besteak beste.

Aldiz, kanpo-estekek beste web-orri batzuetara eroaten dute irakurlea, eta horiek
zorrotz zaintzea eskatzen dute adituek, zeren, erabiltzailea webgunetik irteten denez,
baliteke gero ez bueltatzea. Edozein kasutan, kanpo-loturek balio erantsi bat eman
diezaiokete informazioari, eta lehen eskuko materialerako sarbidea eman irakurleari.
Salaverriak, aldiz, honako esteka hauek bereizten ditu (2005: 124):
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Dokumentalak. Gaiaren inguruko informazioa eskaintzen dute. Informazioak
testuinguruan kokatzeko erabiltzen dira, eta eskuarki hedabidearen artxiboarekin
lotzen dute.



Eguneratze-estekak. Irakurgai den albistearen ondoren sortutako testuak lotzen dira
esteka hauen bidez. Eguneratze-estekek gertaeren azken xehetasunetara eramaten
gaituzte.



Garaperenezkoak. Albistea garatzen laguntzen dute. Gertaera behar bezala
ulertzeko datuak gehitu beharrean gaudenean, esteka hauek datu eta gertakariei
buruzko informazio osagarria eskaintzen dute.



Esleipenezkoak. Kazetariak informazioa nondik atera duen azaltzeko erabiltzen dira.
Informazio-iturrietara garamatzate.

Hedabide berri askok informazio batean zehar txertatu dituzten estekak zerrendatzen
dituzte alboko lauki batean, eta horrela irakurleak badaki bisitatu dituen loturak zein diren
eta zer bisita egin lezakeen gaian gehiago sakontzeko. Esteka horiek sailkatuta agertzen
dira: bideoak, soinu-artxiboak, erlazionatutako albisteak, biografiak, eta abar. Albistea
aurkezteko modu hori onuragarria da irakurlearentzat, zeren albistearen gainean duen
kontrola handiagoa dela sentitzen baitu.
Zibererabiltzaileak albiste tradizionalari baino gehiago eskatzen dio albiste digitalari.
Horregatik oso garrantzitsua da esteken hautaketa. Horiek testuaren tonua eta kontakizuna
baldintzatzen dituzte. Erabiltzailea testu batean esteka batekin topo egiten duen bakoitzean
erabaki bat hartzera behartuta dago: lotura sakatu ala irakurtzen jarraitu prentsa idatzian
egiten duen bezala. Antolaketa horrek desberdin pentsatzera bultzatzen du. Beraz,
ziberkazetariak bere irakurleak mantendu nahi baditu, estekak eta egiturak zaindu behar ditu
testu berriak sortzeko aukera emanez. Era berean, albistearen kanpo-egiturari ere garrantzia
eman behar dio, baina kontakizunaren barne-koherentzian oinarrituta. Hori guztia era egoki
batean eginez gero, irakurlearen esperientzia positiboa izango da, eta, nahiz eta testutik
irten, hasierako albistera bueltatuko da.
Sortu diren estekak irakurleek saka ditzaten, ordezko/hautazko sarbide informatiboak
eskura jarri behar zaizkie (erabiltzaileen artean dibertsitate handia dagoela ahaztu barik).
Gainera, informazioaren zabaltze- eta zatitze-prozesu horretan, estekak ondo etiketatu behar
dira, zibererabiltzaileak goza dezan. Horretarako, irakurleari beste webgune batera salto
egitea iradokitzen dugunean, proposatutako bi orriren arteko lotura argi geratu behar zaio.
Han aurkituko duenaren gaineko ideia argi bat eman behar zaio. Hau da, proposamenaren
(bisitaren) zergatia argi geratu behar da. Kazeta hipertestu gehienetan geruzaz aldatzen
garenean, narratiba ere aldatzen da, zeren hurrengo sakontasun mailetan egilea ez baita
hasierako albistearena. Hori dela eta, irakurleak bigarren geruzatik jauzi egiten duenean,
narratiba eta kontatzeko trebetasuna gutxienez aldatu diren bigarren aldia izango da.

4. Albistearen multimedia-osagaiak: bideoak, soinuak eta irudiak
Internetek irauli egin du albistea ulertzeko era. Arestian aipatu legez, informazio mota
guztiak hipertestu eta hipermedia batzuen bitartez lotuak daude. Hipermedia kontzeptuak
informazio mota desberdinak (testua, soinuak eta bideoak) egitura baten barruan elkarrekin
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erlazionatuta daudela esan nahi du. Informazio interesgarria emateko eta albistea hobetze
aldera, multimedia-kazetariak bere komunikazio-estrategiaren barruan, testuak ez ezik,
bestelako osagarriak ere erabil ditzake gertaera behar bezala hornitzeko. Estrategia horrek
bere barruan multimedia-osagaiak daramatza, eta erabiltzailearen esperientzia nabarmen
hobetzen du. Informazioan sakonduz, gertaeraren testuingurua eta albistea ulertzeko gakoak
(nondik datozen gertakariak, zeren ondorio diren) multimedia-osagaien bidez eman
diezaioke zibererabiltzaileari. Errealitatea interpretatzeko beste bide bat da, eta aldi berean
irakurlea erakartzeko balio du.
Multimedia-osagaiak kontakizunaren garapenean lagungarriak izan daitezke,
albistearen erakargarritasuna bultza baitezakete, hots, elementu horiei esker estimuluak
eskaintzen baitira. Elementu grafiko horiek beste testu-elementuekin
konbinatuz
zibererabiltzaileek dituzten aukerak handiagotuko dira. Testua, soinua eta bideoa, hirurak,
izateko aukera aberasgarriagoa da. Interneterako kazetaritza-estilo hau gaur egungo
errealitatera zabaldu behar da, eta, belaunaldi berrientzat informazioa multimedia den
heinean, ziberespazioan ere informazioa antolatzeko modu berriak eskaini beharko zaizkie.
Multimediatasuna, batez ere, testu tradizionala osatzen eta aberasten duten argazkigalerien, soinu- eta bideo-artxiboen erabileran nabaritzen da. Baliabide horiek albiste
generoari (aurreko prentsa idatziarekin alderatuz) izaera berezi bat ematen diote (Larrondo,
2008: 213). Baina garrantzitsuena ez da multimedia-artxiboak albisteetan edozein modutan
sartzea, baizik eta modu egoki batean erabiltzea. Erabilera zentzudun eta egokia bultzatu
behar da, hala egiten bada zibererabiltzailearentzat lagungarria izan baitaiteke.
Arestian azaldu denaren arabera, IKTen eraginez ohitura eta eskaera informatibo berriei
aurre egin behar dio kazetariak. Bat gatoz Meso eta Larrondorekin (2010: 5) esaten
dutenean Interneten ‘audiobisualizazio-prozesu’ batean sartuta gaudela momentu honetan.
“Hau da, euskarri guztietan ikus-entzunezko materialaren kontsumoa oso bizkor hazten ari
da. Horren ondorioz sarean nor izan nahi badute, ikus-entzunezko baliabideak eskaini behar
dituzte” (Meso, Pérez eta Mendiguren, 2011: 2). Beraz, irudiak, bideoak3 eta soinuak gero
eta garrantzi handiagoa dute, eta horregatik denek erabiltzen dituzte, baita paperean jatorria
dutenak ere.
Albiste multimediak informazio tradizionala (testuan oinarritzen dena) gainditzen du,
eta onura garrantzitsuak eskaintzen ditu irakurlearen arreta eta interesa pizteko eta
mantentzeko. Albiste multimedia ondo diseinatua dagoenean, oso interesgarria izan daiteke
eta irakurle berriengana hurbiltzeko bidea izan, informazioa modu erakargarriagoan
aurkezten baita. Multimediatasuna beharrezkoa da, eta etorkizunean izugarrizko aldaketak
ekarriko ditu, batez ere zibererabiltzaileek ohiko irakurketaren mugetatik urrutira joateko
aukera izango dutelako. Are gehiago, kasu batzuetan ikus-entzunezko elementu horiek testu
nagusiaren menpeko izateari utzi diote, eta batzuetan beregainak eta bereiziak agertzen dira
lehen orrialdeko eskaintza informatiboan.
Ildoari jarraituz, Salaverriak (2005: 58-59) multimediatasunaren bi mota desberdintzen
ditu: alborakuntza eta integrazioa.


Alborakuntza. Informazioa osatzen duten elementuak —testuak, irudiak eta
soinuak— modu independente batean eta, beharbada, elkarren segidan kontsumi
daitezkeenean. Ziberkomunikabide gehienek jokabide-eredu horri jarraitzen diote.

3

Giovani Sartori-k egungo gizartea irudian oinarrituta dagoela azaltzeko homo videns kontzeptua garatu
zuen 1998an.
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Haatik, jarraian azalduko den bezala, harago joateko aukera dago: elementu horiek
diskurtso bakar batean ere konbina litezke.


Integrazioa. Multimediatasuna bigarren era batean ager daiteke. Komunikabideek
multimediatasuna oso aurreraturik daukatenean, produktu informatiboak formatu
desberdinak integratzen ditu. Kasu horietan, multimedia-elementuek multzo bat
osatzen dute, eta komunikazio-unitate bat sortzen dute. Multzokatze edo integrazio
horren arabera ulertu behar da albistea. Salaverriaren ustez, ez da batere erraza
eduki multimedia integratuak sortzea.

7. IRUDIA
Web 2.0 tresnak albistean
Iturria: egileak moldatua
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5. Interaktibotasuna: irakurlearen parte-hartzea albistean
Sarerako kazetaritzaren abantaila bat interaktibotasuna da. Hedabide digitaletan irakurleak
kazetariarekin interaktua dezake, paperezko egunkariek ematen ez duten gertutasuna
eskaintzen baitute. Irakurleei bide berriak irekitzen zaizkie prentsa digitalarekin, eta,
besteak beste, edukien edizioan parte hartzeko posibilitatea eskaintzen die. “Ziberkazeta
baten aurrean, irakurleak ez da soilik hartzaile pasibo bat. Bere esku-hartze maila areagotu
egin da, kazetaritza digitala garatu den neurrian” (Armentia, 2009: 163). Koldo Meso
UPV/EHUko irakasleak gogoratzen duen bezala (2009: 67) komunikabide berrietan muga
zaharrak hausten dira eta “edonor kazetari izan daitekeela ematen du”.
Web 2.0ak tresna berriak jarri ditu kazetarien eta zibererabiltzaileen eskuetan, mezu
informatiboak sortzeko eta osatzeko erabilgarriak direnak. Erremintarik ezagunenei,
adibidez ‘albistea lagun bati bidali’ eta ‘albistea inprimatu’, orain beste batzuk gehitu behar
zaizkie, hala nola ‘Erakutsi eduki hau zure webean edo zure blogean (embed)’ edo, albistea
atsegin baduzu, Facebook, Twitter eta halako sare sozialetan ezagutzera emateko aukera.
Web 2.0ak eskaintzen dituen aukerak baliatuz eztabaidetan parte hartzeko aukera hor dago,
baita albistea osatzeko eta hobetzeko posibilitateak lankidetza ahalbidetzen duelako.
Bestalde, iruzkinak eta zuzenketak egiteko aukerek generoa aldatzen dute, eta albistea giro
berrira moldatu dela erakusten dute. Hedabide batzuk harago joan dira, eta
zibererabiltzaileari bere informazioak zuzenean bidaltzeko posibilitatea ere eskaini diote.
Esate baterako, EiTBk horren eredu izan nahi du, eta ZuKazetari 4 izeneko atala kudeatzen
du:
“Zure esku jarritako tresna bat da honako hau. Bi aukera daude: a) Gai bat proposatu EiTBko
profesionalek landu dezaten. B) Zure albisteak zuzenean bidali. Testuak, argazkiak, bideoak eta
audioak. Egunerokotasuna, gertakizunak, hurbileko kontuak, edo urrunekoak... Gainera ETBko
albistegietan atera daitezke…”

Herritarren parte-hartzea bultzatzen duen kazetaritza berri honek herritarren esku
jartzen ditu hainbat erreminta, berriemaile bihur daitezen. Herritar-kazetaritza, kazetaritza
parte-hartzailea eta 3.0 kazetaritza deiturak gero eta gehiago erabiltzen dira fenomeno
honetaz aritzean. “Parte-hartze horretan hainbat maila daude. Goiko atalean,
Ohmynews.com 5 ziberkazeta legoke. Hedabide horretan edukien % 70 irakurleek idazten
dute. Bartzelonako La Vanguardiak antzeko ekimen bat abian jarri du, irakurle berriemaile
deritzona 6. Munduko edozein tokitan bizi den irakurlea La Vanguardia.es egunkariaren
berriemaile bihur daiteke. Beste hedabide batzuek propio sortutako atalak dituzte,
irakurleek bidal ditzaketen testuak eta irudiak jasotzeko” (Armentia, 2009: 163). EiTBk arlo
horretan arrakasta handia izan du, eta, nahiz eta harrigarria iruditu, eguraldiaren tarteak
izugarri bultzatu du joera hau. Hedabide askok Web 2.0.ren tresnak eskaintzen dizkie
irakurleei parte har dezaten. Horietako bat El País dugu. Yo periodista atalarekin hasieran
eta gero Eskup 7 izeneko egitasmoarekin, kazetariaren eta publikoaren arteko erlazioa aldatu
dute. “Oso interesgarria da edonork idatzi ahal izatea, nahiz eta kazetari tituluduna ez izan.
Dena den, sinesgarritasuna eta fidagarritasuna ezin dira ahaztu” (Meso et al., 2009: 73).

4

http://mediablog.eitb24.com/zukzri/
2010ean desagertu zen.
6
http://www.lavanguardia.com/participacion/iniciativas/lista/index.html?categorization=54028875353
7
http://eskup.elpais.com/index.html
5
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5. KAPITULUA
Informazio-generoak: Infografikoa
Daniel García González

5.1. Definizioa. Infografia kontzeptuaren adiera bikoitza

Tradizionalki esanahi ugari egotzi zaizkio hitz honi. Gehienak bi atal nagusitan sailkatzen
dira, berbari esleitzen zaizkion bi jatorri etimologikoen arabera zatituta, hain zuzen. Alde
batetik, informatika gehi grafia hitzen batuketatik eratorria ulertzen badugu, konputagailu
bitarteko prozesuetatik sortutako irudiak deituko ditugu infografia, hau bezalakoak, alegia:

1. IRUDIA
Infografia (informatikaren bidez lortutako irudi gisa)
Iturria: www.accelerated3d.com (2011ko uztaila)

Horixe izan da infografia hitzaren erabilerarik ohikoena ingeniaritzan, diseinu
profesionalean, informatikan eta antzeko arloetan, besteak beste, baina ez kazetaritzaren
munduan.

INFOGRAFIKOA

Kontrako aldetik, informazio gehi grafia hitzen batuketatik eratorria ulertzen badugu,
kazetaritzaren munduan erabiltzen dugun infografiaren esanahira hurbilduko gara. Hau da:
informazio bat transmititzeko edozein motatako baliabide grafikoak –marrazkiak, mapak,
organigramak– erabiltzen dituen teknika.
Adibidez, 1869ko infografiko hau sortzeko agerikoa da ez zela beharrezkorik izan
inolako ordenagailurik zein bestelako teknologiarik erabiltzea.

2. IRUDIA
Infografia (informazioa eskaintzeko erabilitako irudi gisa)
Iturria: TUFTE, Edward R. (2001), 40. or.

Goiko infografiko horren bitartez, Charles Joseph Minard (1781-1870) ingeniari
frantziarrak Napoleon enperadorearen armadak 1812 eta 1813an Errusiako kanpainan
pairatutako sarraskia erakusten du. Ezkerretik eskuinera marra laranjaren lodiera soldaduen
kopurua islatzen du. Hasieran, 422.000 gizon ziren, baina armadak aurrera egin eta
soldaduak hiltzen ziren heinean, marra ere argaltzen zaigu. Moskuraino heldu eta atzera
bueltatzean, marrak –orain beltza– Frantziarako bidean geratu ziren gizonen kopuru txikia
erakusten du. Infografiko honetan mota askotako informazioa ematen zaigu:
- Kuantitatiboa: soldadu kopuruaren eboluzio konparagarria denboran zehar
- Geografikoa: sakabanatutako errotuluek hiriak eta eskualdeak seinalatzen dituzte
- Eguraldikoa: behealdetik, gehitutako marran, negu hotz hartan izandako tenperatura
latzak
Kazetaritzan, infografia terminoa erabiltzen da irudi horiek sortzeko lana zein grafikoak
berak izendatzeko. Bigarren horiek lehenengoarekin ez nahasteko, infografikoak deituko
ditugu, eta utziko dugu infografia kontzeptua horiek sortzeko teknika izendatzeko.
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5.2. Egunkarietako infografikoak
5.2.1 Prentsan betidanik erabilitakoak. Adibideak

Egunkariak agertu zirenetik erabili behar izan dituzte infografikoak. Inprimitutako
komunikabideetan informazio mota batzuk askoz azkarrago eta eraginkorrago transmititzen
baitira irudien bidez erakutsiak badira, hitzetan bakarrik kontatuak badira baino.
Kazetaritza-infografiako leloa "Show, don´t tell" da –“Ez kontatu, erakutsi baizik”–.
Komunikabideetako informazioko mami eta datu asko hitzekin transmititzea oso zaila edo
ia ezinezkoa litzateke, eta, ordea, erraz uler daitezke infografiko sinple batez adierazita.
Horren guztiaren adibide argi batzuk ikus ditzakegu jarraian.

a) Mapak, krokisak, planoak eta kokatzaileak
Gizakiek betidanik leku zehatz baten kokapen geografikoa, eremu jakin baten tamaina
erlatiboa edo izenak komunikatu behar izan dituzte. Errealitate geofisiko baten islatze
sinplifikatuak ditugu mapak. Komunikabideetan erabil ditzakegu, gainera, ondoko
informazio-kontaketaren oinarrizko datuak kokatu eta laburbiltzeko.

3. IRUDIA
Mapak (Erromatarren komertzio-bideak Kantauri aldean K.o. I. mendetik V.era arte)
Iturria: GARCÍA, Daniel. Bizkaiko Arkeologi Museorako prestatutako mapa

Irakurleak ezagunak dituen eskualde edo espazio batzuetatik hasita (kasu honetan Kantauri
Itsasoaren kostaldea), egileak errealitate berriak –ezezagunak– koka ditzake bertan,
informazio berria komunikatzeko (komertzio-bideak gorriz gainjarri dira). Infografiamapetan beti testuinguru jakin bat erabiltzen da oinarri gisa istorio edo datu berriak beraren
gainean kokatzeko.
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b) Estatistika-grafikoak
Estatistika-grafikoek informazio kuantitatiboa transmititzeko balio dute, zenbakien islatze
hutsarekin baino era eraginkorragoan, zeren eta kantitateen arteko konparazioek errazten
baitute, besteak beste, denboran zehar diren eboluzioak ikustea. Horien artean, erabilienak
honako hauek ditugu:
-Eboluzioek edo sukarrek balio zehatz batek denboran zehar izandako aldaketak islatzen
dituzte.

4. IRUDIA
Eboluzioak edo sukarrak
Iturria: Egileak prestatua.
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-Zutabeak edo barrak grafikorik egokienak dira kantitateak konparatzeko edo bilakaeraz
jabetzeko.

5. ETA 6. IRUDIAK
Barrak kantitateak konparatu ahal izateko erabiltzen dira
Iturria: Egileak prestatua

Azken zutabe horiek eboluzio edo sukarren antza duten arren, haietatik ezberdindu behar
ditugu, hemen agertutako kantitate horiek gehigarriak bailirateke –sukarrekin ez baita
halakorik gertatzen–.
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-Zirkuluak –gaztak edo tartak– grafikorik erabilienak dira, balioen arteko proportzioak
konparatu nahi ditugunean, haien artean zein kopuru osoarekin.

7. IRUDIA. Zirkuluak edo tartak
Iturria: Egileak prestatua

8. IRUDIA
Zirkuluen aldaera ditugu hemizikloak (adibidez, bozketen emaitzak adierazteko)
Iturria: El Correo. 2009ko martxoaren 2an publikatua.
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-Datu-taulek zenbakiak kategoriatan sailkatuz errazten dute irakurgarritasuna.

9. IRUDIA
Datu-taula
Iturria: Egileak prestatua
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-Beste estatistika grafiko batzuek mapen irakurgarritasuna eta bestelako elementu
ikonikoen argitasuna uztartzen dituzte, datuak eta zenbatekoak hobeto transmititzeko.

10. ETA 11. IRUDIAK
Mapa estatistikoak
Iturria: Egileak prestatua
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12. IRUDIA
Mapa estatistikoa: Erresuma Batuko 2001eko bozketen emaitzak.
Parlamentuko jesarlekuak, geografikoki adierazita
Iturria: news.bbc.co.uk (2011ko uztaila)
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13. IRUDIA
Mapa estatistikoa: Erresuma Batuko 2001eko bozketen emaitzak.
Parlamentuko jesarlekuak populazioaren arabera adierazita
Iturria: news.bbc.co.uk (2011ko uztaila)
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c) Organigramak
Kontzeptuak organizatu eta hierarkizatzeko zein prozesu baten faseak deskribatzeko balio
dute organigramek.

14. IRUDIA
Organigrama: Alemaniako Munduko Futbol Txapelketaren azken fasearen egutegia
Iturria: El Correo (2005eko abenduaren 10a)

15. IRUDIA
Organigrama: urte txinatarren kalkulurako taula
Iturria: Egileak prestatua
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d) Diagramek edonolako errealitate fisikoak deskribitzeko aukera ematen digute; adibidez,
eraikinak, objektuak, mekanismoak, eta abar. Barrualdea edo zatiak islatu edo sinplifika
ditzakete, beste inolako irudi motak egin zezakeen bezala.

IRUDIA 16
Diagrama: Elorriotik Teilamendirako ibilbidea
Iturria: Egileak prestatua

17. IRUDIA
Diagrama: Bilboko Jesusen Bihotzaren estatuaren berriztapena
Iturria: El Correo (2004ko urriaren 19a)
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e) Multigrafikoak
Nahiz eta hitz bera –infografikoa– erabiltzen dugun irudi oso ezberdinak izendatzeko
–adibidez estatistikako grafiko txiki bat zein orrialde osoko informazio ilustratu eta
konplexua–, agerikoa da bigarren kasu horretan bakarrik informazio-genero proprio eta
independente baten aurrean gaudela. Megagrafikoak edo multigrafikoak istorio zehatz bati
aurre egiten dio, hura sakonki ikertuz eta haren ikuspegi informatiboa agortuz, batzuetan
ohiko elementu testualak bazterturik ere. Kasu horietan, grafikoak baino gehiago benetako
erreportajeak direla esan genezake. Halako infografikoek genero horren erakusgarririk
gorena erakusten digute.

18. IRUDIA
Multigrafikoa: Bilboko Isozaki Atearen proiektua
Iturria: Gremios de la Construcción aldizkaria (2005eko urtarrila)

Infografiko horietan goian aipatutako gainerako grafiko mota guztiak erabili dira mezu orokor
bat osatzeko. Diagramak, taulak, mapak eta abar uztartu egiten dira istorioa osatzeko.
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5.2.2. Ilustrazioak ez dira infografikoak

Egia da infografikoek irudi osagarriak ekar ditzaketela, gainera batzuetan oso erakargarriak
eta haien funtzio estetikoaren sustatzaileak, baina ilustrazioetatik ezberdindu behar ditugu.
Komunikabideek tratatutako gai zehatz baten interpretazio artistiko edo alegorikoa dugu
kazetaritza-ilustrazioa. Diseinua indartzea eta orrialdearen testu soilaren irakurketa
monotonoa arintzea dute helburu. Oro har argazkiaren ordezko izaten dira, eta gaur egungo
irakurleen irudien beharra asetzen dute, bereziki gero eta gehiago egunkaria irakurtzera
baino gehiago begiratzera ohitzen ari baitira. Ondorioz, orrialdea apaintzeko edo
dotoretzeko funtzio estetikoa daukate. Egunkari bakoitzak bere itxura eta diseinua
lehiakideenetik ezberdintzeko erabil dezake.

19. IRUDIA
Ilustrazioa: Emakumeen kontrako tratu txarrak
Iturria: El Correoren artxiboko irudia

Infografikoak, ordea, informazio bat transmititzea edo gertakizun zein datu batzuk azaltzea
du helburu, zeren beste edozein modutan askoz zailagoa bailitzateke. Eta bakarrik bigarren
mailako jomuga gisa –inolaz ere funtsezkoa– irakurlearen arreta erakartzea elementu
estetiko edo artistikoekin. Erakartzeko azpifuntzio horri lehentasuna emateak,
informatzearen gainetik, produktu misto eta nortasun gabekoak sortzea dakar. Egungo
irarkurleak badaki ezberdintzen datuen apaintze huts hori benetako informazio-generoa den
infografikotik.
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5.2.3. Infografikoen eztanda

Ordenagailuen agerpenarekin, baita geroago bektoreen bidezko marrazketako zein argazki
tratamenduko aplikazioekin ere, erraztu egin zen infografikoak sortzeko modua. Horrela,
1990eko hamarkadaren hasieratik 1 infografikoak ugarituz joan dira inprimatutako
egunkarien orrialdeetan, eta gaurko irakurlea erabat ohitu da horiek irakurtzera. Gaur egun
oso bakanak dira infografiarik gabeko hedabide inprimatuak.
Infografikoak sortzeko gehien erabilitako programak hauek izan dira: bektore bidez
marrazteko hedatuenak (tradizionalki Freehand eta Ilustrator) eta Adobe Photoshop
argazkien tratamendurako.

20. IRUDIA
Adobe Ilustrator aplikazioaren langunearen itxura
Iturria: www.maths.tcd.ie (2011ko uztaila)

Bektore bidezko marrazketako aplikazioek puntuz puntu objektuak marraztu eta editatzeko
aukera eskaintzen dute, baita testuak sartzeko eta editatzeko ere.

1

1991n, Golkoko Gerran zehar, mundu osoko komunikabide inprimatuek gatazkaren inguruko edozein motatako
irudien premia handia izan zuten haien informazioak ilustratu ahal izateko. Argazkien gabezia eta izandako zentsura
zirela-eta, gerraz jardutean infografikoen erabilera asko hedatu zen. Tradizionalki onartu da horixe dela inflexiopuntua, handik aurrera infografiak bere lekua irabazi baitzuen mundu osoko egunkarien orrialdeetan.
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Argazkiak tratatzeko aplikazioek irudia bere osotasunean zein pixel bakoitzeko ezaugarriak
editatzeko aukera eskaintzen dute. Ohiko margolariaren erraminten funtzionamendua
imitatuz, pantailan fotografiari efektuak emateko, kolorea tratatzeko, transparentziak,
muntaiak, eta abar egiteko balio dute.

21. ETA 22. IRUDIAK
Adobe Photoshop aplikazioaren langunearen itxura
Iturria: www.photohowto.info (2011ko uztaila)
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5.2.4 Infografikoaren elementuak:

a) Titulua
Grafiko guztiek esangura proprioa dute. Irakurtze-unitate oso gisa tratatu behar dira.
Horrela, egokia da buruan titulu batez hastea –artikuluaren mamia laburbilduz– eta, hala
behar izanez gero, azpititulu batez azalpen hori biribiltzea. Infografikoaren barruan zati
ezberdinduak agertzen badira, horiek ere beren titulua izan beharko lukete.

23. IRUDIA
Tituluaren adibideak. Infografikoak zati bat baino gehiago baditu,
bakoitzak bere burua behar du
El vertedero más deseado. Iturria: El Correo (2011ko martxoaren 6a)
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b) Irakurketa-ordena
Infografikoaren bigarren osagai oinarrizkoa bistaratze-ordena dugu. Idatzitako ohiko testuak
ordena aldaezina dauka, –eskuinetik ezkerrera eta goitik behera gure mendebaldeko
kulturan–, baina grafikoen kasuan ez da horren aurreikusgarria. Irakurleak bide anitzi
jarraitu ahal izango lieke grafikoari heltzean. Horregatik, infografikoa planteatzerakoan
kontuan hartu beharko dugu irakurle bakoitzak ordena batean ikusi eta arakatuko duela, eta
irakurtze hori edozein puntutan amaituko duela. Horrek behartzen gaitu kontu handiz
aritzera informazio testualak idaztean, esaldi ezberdinen arteko dependentziak
ulergarritasuna zaildu baitezake. Kontrako aldetik, irakurketa-ordena zehatz bat
beharrezkoa dugunean mezuaren jarraipena bermatzeko, zenbakiak, binetak, geziak zein
bestelako elementu ikonografikoak erabili beharko ditugu ibilbide hori esplizituki
adierazteko. Mendebaldeko gure kulturan ezkerretik eskuinera eta goitik behera egin
beharko dugu hori, posiblea denean.

24. IRUDIA
Irakurketa-ordenaren adibidea. Infografikoaren osagai grafikoen pisu
bisualaren arabera jarraituko diote istorioari irakurlearen begiek
Bilboko Isozaki Ateko proiektua. Iturria: Gremios de la Construcción (2005eko urtarrila)
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c) Osagai grafiko nagusia
Infografikoa irakurtzeari lotzean, irakurlearen begiek hartuko duten norabidea elementu
grafiko nagusiak baldintzatuta izango da. Bai bere tamaina bikaina izateagatik bai bere
kontraste kromatikoagatik, infografikoaren osagai bat gainerakoetatik nabarmentzea komeni
da. Berez, grafikoaren titulua irakurri baino lehen ikusiko da elementu hori; horregatik, bi
helburu garrantzitsu bete behar ditu: alde batetik, eszena osoaren abiapuntu nagusia zein
den iragartzea eta, bestetik, gainerako informazio edo menpeko grafikoak ordenatzea,
hierarkikoki zein bisualki. Horregatik, infografikoaren prestaketan garrantzi handikoa dugu
elementu grafiko nagusi horren hautatze zuzena.

25., 26. ETA 27. IRUDIAK
Osagai nagusiak infografikoetan.
Iturriak: El Correo (Joan Paulo II.aren heriotza; 2005eko apirilaren 5a, eta 2000ko uztailaren 5a)
eta Bilbao Exhibition Center; Gremios de la Construcción (2005eko iraila)
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d) Sarea
Infografikoaren osagaien arteko proportzioak konparatu eta ulertu ahal izateko zein
informazioak kokatzeko eta testuinguratu ahal izateko erabiltzen dugun sistema da sarea.
Definizio abstraktu horren barruan sartzen ditugu testuinguru bisual koherente bat osatzeko
erabilitako baliabide osagarri guztiak, zeinen gainean gainerako osagarriak –horiek bai,
informatiboak– kokatuko diren, azken horiek ondo uler daitezen. Adibidez, grafiko
estatistiko baten sarea atzeko koordenatuen matrizea litzateke, datuen oinarria. Mapa batena
proportzioen eskala edo erabilitako proiekzio kartografikoa litzateke. Eszena bat marrazteko
erabilitako ikuspegia –zeina gehienetan axonometrikoa ala konikoa izango den–.

28. ETA 29. IRUDIAK
Bi ikuspegi motak
El vertedero más deseado. Iturria: El Correo (2011ko martxoaren 6a)
eta Bilbao Exhibition Center; Gremios de la Construcción (2005eko iraila)
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30. IRUDIA
Infografiko estatistiko baten sarearen adibidea
Iturria: Egileak prestatua

e) Iturria eta kredituak
Infografiko guztietan derrigorrezko osagaia dugu, orobat, erabilitako informazioaren
iturriaren aipamena, hala nola sinadura edo kredituak, irudiaren autoretza adierazteko.
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5.2.4 Estatikotasuna

Inprimitutako infografikoak berez estatikoak direla badakigu. Euskarria papera denean,
infografiagileak derrigor planteatu behar du lehen begi-kolpe batean osorik ikus daitekeen
grafiko bat. Gero, irakurlea libreki hasiko da irakurtzen nahiago duen ordenan. Horregatik,
infografiagilearen lan nagusietariko bat dugu irakurketa-noranzko posible horiek guztiak
aurreikustea, irakurlearen mugimenduei aurrea hartzea eta informazioaren antolaera
txukuntzea era natural eta logiko batean. Publikoak, ikusten duenean, mami guztiari
erraztasun osoz jarraitu behar dio. Datuen eta informazioaren jarioak naturala izan behar du.
Baina zer gertatzen da grafikoan deskribatutako prozesu edo gertakariak fasetan gertatzen
direnean eta nahitaez ordena konkretu batean irakurri behar direnean behar bezala ulertuak
izan ahal izateko? Kasu horietan infografiagilea behartuta egongo da geziak, zenbakiak,
binetak eta bestelako elementu ikonografikoak erabiltzera irakurlea gal ez dadin eta
grafikoari behar bezala jarraitu eta hura segidan deskodetu dezan.
Mendebaldeko kulturan, kasu, komenigarria izango da beti goitik beherako eta ezkerretik
eskuinerako irakurketa-ordena errespetatzea. Eszenak ordenatu eta hierarkizatzeko
gainerako irizpideak komunikabide inprimatuetako kontakizun sekuentzialak erabilitakoak
izango dira; adibidez, komikietan.
Laburbilduz: inprimatutako infografikoak bistaratze osoa eta bateratuaren abantaila
eskaintzen du, lehen begiradatik irakurleak bere aurrean izaten baitu informazio bat osorik
ikusteko moduan, eta, jarraian, hala nahi izanez gero, libreki arakatuko du, hura
deskodetzeko, deskubritzeko eta gozatzeko nahi adina denbora hartuz. Baina, bestalde,
inprimatutako infografikoak aipatutako muga hori badauka ere: estatikoa izatea. Horrek
behartzen du infografiagilea ahalegin gehigarri bat egitera denbora islatu behar duenean,
hau da, denboran zehar gertatzen diren gertakizun edo prozesu horien sekuentzia jasotzean.
Ikus dezagun jarraian nola ikus-entzunezko infografikoekin kontrakoa gertatzen den:
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5.3. Ikus-entzunezko komunikabideetako infografikoak

Horrela deitzen ditugu paper edo bestelako euskarri inprimaturik erabili beharrean
telebistaren pantailan, ordenagailuaren monitorean, telefonoan, baita beste edozein gailuren
pantailan erreproduzituak izaten direnak, batzuetan, gainera, audio-dokumentuz aberasturik.
Mota honetako grafikoak erabiltzen dira kazetaritzan telebistako albistegi zein
dokumentaletan, kasurako, baina era berean publizitatean aurki ditzakegu, hala nola
museoetan zein mota guztietako panel elektroniko informatiboetan.
Infografiko horien guztien ezaugarririk bereizgarriena dimentsio berri baten agerpena da;
denbora faktorea, hain zuzen. Alderdi horren eraginak infografikoaren izaera guztiz
eraldatzen du, zeren eta, inprimatutako infografian geneuzkan baliabide gehienak
aprobetxatzeaz gainera, infografiagileak ere bere esku baitauzka ikus-entzunezko
diskurtsoak eskaintzen dituen aukerak: kontatutakoa gertatzen da, mugitzen da espazio
higikor eta aldakor baten gainean. Ikus-entzunezko infografikoa, beraz, bizirik dago ikusentzulearen begien aurrean. Kontatutakoa segidako fasetan antolatzea ahalbidetzen du,
baina, bestalde, beraren mezuak muga batzuk dauzka; ikus-entzunezko narratibak dituen
hiru nagusiak, hain zuzen, kontakizun mota hori honelakoa baita:
a) Noranzko bakarreko irakurketa
Inprimatutakoetan ez bezala, ikus-entzunezko infografikoetan ez dago kezkarik zer
noranzkotan kontsumituko duen irakurleak. Sinpleki, edukiak gertatzen dira, eta tinkoa den
dimentsio horretan –denboran– ordenatzen dira. Beraz, ikus-entzulea ez da inoiz nahasiko
zer gertatzen den lehen eta zer geroago. Baina, arrazoi horregatik ere, esploratzean ez dauka
aukerarik hautatzeko zer ibilbideri jarraitu infografikoan, hura zuzenean garatzen baita
beraren begien aurrean. Inprimatutako grafikoak baino joera pasiboago batez kontsumitzen
dira ikus-entzunezkoak.

31. IRUDIA
Madrilgo Barajas aireportuan 2008an gertatutako istripuaren simulazioaren fotograma
Iturria: www.telemadrid.es (2011ko uztaila)
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b) Iraupenagatiko menpekotasuna
Ikusi dugunez, bere behar informatiboen arabera irakurleak nahi adina denbora erabil
dezake inprimatutako infografikoaren azalpenak ulertzeko, edo horren zati konkretu
bakoitza irakurri edo gozatzeko, baita zer zati irakurri edo ez hautatzeko. Ikus-entzunezko
infografikoan, ordea, ikus-entzule guztiek iraupen berdina ikusiko dute. Beraz, Titanic
itsasontziaren hondoratzearen inguruko ikus-entzunezko infografiko bat kontsumitzean,
publikoak ezin izango du azalpenen batean atzera jo, edo Manchester United joko-eskema
ulertu ez badugu, edo Boeing 737 hegazkinaren larrialdietako jarraibideen bideoan zehar,
esaterako hasiera zein bestelako zatirik galdu egin badugu. Grafikoaren ulergarritasuna
kolokan egon liteke, bai osotasunean bai zatiren batean. Hori guztia nahikoa izango ez
balitz, gogora dezagun ikus-entzule bakoitzaren ulermen-erritmoa ez dela berdina.

32. IRUDIA
Erresuma Batuko 2007ko hauteskundeen ermaitzetako BBCren jarraipena
Iturria: www.bbc.co.uk (2011ko uztaila)

Hori guztia dela eta, pantailarako pentsatutako infografikoetan testu eta datuek ahalik eta
sinpleenak izan behar dute. Komunikatu nahi duten informazioak oso zehatza izan behar du,
epe zehatz batez baino ez baitira irakurriak izango. Askotan, doinuarekin lagundu beharko
zaie –audioak edo ahotsak–, edukia errepikatua izan dadin.
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c) Etengabeko partzialtasuna mezuaren osotasunarekin
Inprimatutako infografikoa irakurtzen hasi bezain laster, lehenengo begiradatik, grafiko
osoaren ikuspegi globala jasotzen genuen. Bagenekien zenbatekoa zen okupatutako espazio
osoa eta, ondorioz, haren zati bakoitzaren pisu erlatiboa 2, eta, jarraian, zati horiek arakatu
eta deskodetzen hasten ginen osotasun-ikuspegi hori galdu gabe. Ikus-entzunezko
narratiban, ordea, ikuslea derrigor sekuentziala den istorio baten barruan murgilduta dago,
eta murgiltze horregatik mezu osoaren ikuspegi globala izatea ezinezkoa da, behintzat
erreprodukzioa bukatu arte. Arrazoi berberagatik posiblea da ezusteko faktoreak eta antzeko
baliabideez baliatzea publikoaren arreta mantentzeko, zeren eta ikus-entzunezko
kontakizunean ikuslea etengabe ziurgabetasunezko egoera kontrolatu baten barruan baitago.

2
Inprimatutako informazio grafikoa atal edo orrialdetan zatituta egoteagatik lehen begiradako ikuspegi oso hori
galduko balitz, aipatutako zati bakoitza infografiko osotzat hartuko litzateke. Beraz, kasu horretan grafiko bakar bat
barik, infografiko anitz lirateke.
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5.3. Infografiko interaktiboak

Ikus-entzunezko infografikoak bezala, interaktiboek ere euskarri bera erabiltzen dute;
ordenagailuaren monitorea baita edozein tramankulu elektronikotako pantaila, baina,
hirugarren grafiko mota honetan erabiltzaileak erreprodukzio-interfazearekin
interaktuatzeko abagunea dauka. Interaktibotasun-mailarik baxuenetik –adibidez,
erreprodukzioa eten, atzeratu edo aurreratzeko aukeratik– Interneteko nabigatzaileen
bitartez zein bestelako interfaze digitalen bitartez ikusiak izateko pentsatutako infografikoen
konplexutasun altuenera.

33. IRUDIA
Triasikoko fosilen inguruko azalpenak jasotzen ari da ume hori Mexiko Berriko Historia
Naturalaren eta Zientzien Museoan. Erreprodukzioa hasteko, gelditzeko edo aurrera zein
atzera pasatzeko aukeraren adibiderik sinpleena dugu
Iturria: ideum.com (2011ko uztaila)

34. IRUDIA
The New York Timesek Interneterako infografiko interaktibo hori publikatu zuen 2010ean.
Bertan erabiltzaile bakoitzak argitu dezake bere etxea erostea ala alokatzea gehiago
komeni zaion, bakoitzaren datuak eta egoera zehatzaren arabera.
Interaktibotasunaren adibiderik konplexuenetarikoa dugu hori.
Iturria: www.nytimes.com (2011ko uztaila)
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Infografiko mota horietan erabiltzaileak mugimendu-askatasun handiagoa lortzen du, eta
edukietan nabigatzeko gaitasuna du. Horri esker, infografiko interaktiboak ikusentzunezkoen hiru muga horiek gainditu egiten ditu:
a) Noranzko anitzekoa dugu:
Erabiltzaileak infografikoan zehar noranzko askotan atzeratu edo aurreratu dezake
erreprodukzioa noiznahi. Horrek behartzen ditu infografiagileak diseinatzera nabigazio
modu intuitibo bat erabiltzaile potentzialen kopuru handi batentzat. Era berean, irakurketaordena aukera anitzekin prestatu beharko du. Batzuetan, erabiltzailea infografikoaren zati
batzuetatik besteetara era ez-ordenatuan salto egingo duenez –fase horiek segidakotzat ezin
har ditzakegu hemen–, infografiagilearen bi kezka nagusietarikoak hauek izango dira:
- Erabiltzailea gal ez dadin atal horietatik guztietatik pasatzean, eta
- Grafikoa guztiz ulergarria izan dadin osotasunean, nahiz eta irakurketa hori
desordenatua izan

35. IRUDIA
Frantziako Tourraren 2011ko ibilbide osoaren inguruko infografiko interaktiboa.
Nahi dugun ordenan edo bakarrik interesatzen zaigun etapa kontsulta dezakegu.
Iturria: www.elmundo.es (2011ko uztaila)
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b) Denbora faktoretik independentea da:
Irakurlearen esku dagoenez grafikoen zer alderdiri arreta gehiago jarri eta denbora gehiago
eskaini eta beste zer atal ez irakurri, infografiagileak azkenik muga horren inguruko kezka
albo batera uzten du. Horrela, beharrezkoa bada nahi adina informazio eta datu –testual zein
ikonografiko– sartu ahal izango du, orain jakin baitaki irakurle bakoitzak irakurketaerritmoa moldatuko duela bere gustu edo gaitasunera. Horrela, infografiko interaktiboak
inprimatutakoaren aukera berberak eskaintzen ditu beharrezkoa denean.

36. IRUDIA
47 esne-marka analizatu zituen EroskiConsum aldizkariak, hain zuzen ere, bakoitzaren 13
alderdi. Guztira, 600 datu baino gehiagoko emaitza horiekin El Mundo.es goiko
infografiko interaktibo hori prestatu zuen. Bertan, erabiltzaileak erraztasun osoz analiza
ditzake datuak. Bakarrik 'kaltzio' arloan zein diren onenak jakin nahi badugu, nahikoa da arlo
horretan klik egitea, eta datuak automatikoki bistaratuko zaizkigu.
Iturria: www.elmundo.es (2011ko uztaila)

Goiko adibide horrek dakarren informazio kopurua itzela da. Ezinezkoa litzateke halako
datu mordoa paperezko komunikabide batean argitaratzea era eroso batean, ezta
telebistarako laburpenik prestatzea ere. Euskarri ezin hobea dugu interaktiboa datu-base
zabalak era irakurgarrian erakutsi ahal izateko.
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c) Osotasun-ikuspegia edo lehen irakurketa globalaren aukera eskaintzen du:
Interaktiboa bizirik dago. Infografiagileak, hala nahi badu, posiblea du erakustea lehen
unetik zein izango diren grafikoaren luzapena, tamaina edo pisua, bai osoa bai erlatiboa zati
bakoitzean, eta horrek lagunduko du erabiltzaileak etengabe kokatuta senti daitezen. Berez,
nabigazio-interfazea da infografiko orok izan behar duen elementu osagai
ezinbestekoenetariko bat, eta balio behar du ez bakarrik alde batetik gainerako guztietaraino
mugitu ahal izateko, baizik eta, gainera, goitik ikusitako mapa balitz bezala, beti kokatuta
senti gaitezen laguntzeko. Horrela, interaktiboaren testuinguru globalaren barruan zati
bakoitzak zer garrantzi, pisu erlatibo, kokapen eta presentzia duen adierazi behar digu.

37. IRUDIA
Juan Carlos I.a erregearen osasun-arazoak hobeto ezagutzeko infografiko interaktibo
honek monarkaren gorputzaren alde bakoitzaren zooma egiten du, gaixotasunetan
banan-banan klik eginez gero. Istorioaren globaltasuna eta lehen ikuspegitik lortzen den
bistaratze kokatzaile hori galdu gabe nahi adina sakontzeko modua ematen digute infografiko
interaktiboek. Hortik dator nabigazio-sistemaren garrantzia.
Iturria: www.elmundo.es (2011ko uztaila)
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6. KAPITULUA
Erreportajea ziberkazetaritzan
Daniel García González • Ainara Larrondo Ureta

Kazetaritzaren teorian zein praktikan bereganatutako testu moten artean, erreportajea bere
malgutasunagatik eta moldagarritasunagatik nabarmentzen da. Azpigenero horrek osagai
berriemaileak eta interpretaziozkoak batera hartzen ditu. Izan ere, egungo gertaeren
kontaera eta azalpena da, nahiz gertaera horiek ez diren izaten beti eguneko albiste. Beraz,
erreportajeak dokumentazio-ikerketa eta lan sakonen ondorioz lortutako informazioa
eskaintzen du. Testu mota honek kontakizuna eta deskripzioa bultzatzen ditu, eta albiste
hutsetik harago doa: albistea baino luzeagoa, zehatzagoa eta hedakorragoa izaten da.
Hamaika definizio jaso ditu, nahiz eta hemen Begoña Etxevarría-ren azalpena kontuan
hartzen dugun, argigarrienetariko bat baita (Echevarría, 1998: 32). Aditu horrek azaltzen
duenez, berri batek errealitatearen 'argazkia' eskaintzen digu, eta erreportajeak, aldiz, horren
'erradiografia', hau da, azalpen sakona, testuingurua, aurrekariak, eta abar. Era berean,
erreportajea errealitatearen 'koadroa' da: gertakizunen kolorea, deskripzio bizia, anekdotak,
irudizko hizkuntza, gizakiaren eragina, eta abar. Ondorioz, kontaketa sakon eta bizia izanda,
hartzaileek gustukoa duten generoa da erreportajea. Bere ezaugarriak direla eta,
erreportajeak hedabide eta euskarri guztietara moldatzeko gaitasun handia du. Ezaugarri
horiek hedabide bakoitzean iker daitezke, beraren tipologia eta teknika bezala (Faus, 1981:
264).
Genero hau astekarietan jaio zen, non dibertsifikazio eta garapen handia lortu baitzuen.
Ikus-entzunezko komunikabideen agerpenarekin batera –irratia lehenago eta telebista
geroago–, lehenengoz narrazio-formatu berrietara moldatzeko gaitasuna agertu zuen.
Halaber, ziber-hedabideen zabalkuntzarekin batera, erreportajeak berriro ere erakutsi du
kontaketa modu berriak aurkitzeko ahalmena duela. Are gehiago, ziberkazetaritzan
gertatutako genero tradizionalen berrikuntzari dagokionez, erreportajea ikertzeko eredu
interesgarriena da, Interneteko narrazio-estilo berezia guztiz aprobetxatzen duelako,
hurrengo lerroetan azalduko dugunez.
Ziber-hedabideetan erreportajeak bi tipologia ditu. Lehenengoa prentsa idatzian aurkitu
dezakegun gaurkotasun-erreportaje, informazio-erreportaje edo erreportaje objektiboen
antzekoa da. Modalitate hori nahiko laburra izaten da; multimedia eta hipertestualitatea
eskas aprobetxatzen ditu, kontaketa lineala edo sekuentziala bultzatzen baitu (1. irudia).
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1. IRUDIA
Erreportaje lineala
Eitb.com (2011ko urria)

Bigarren modalitatea, aldiz, ziberkazetaritzaren erreportajearen adibide prototipikotzat
har genezake. Modalitate hau izendatzeko erreportaje berezia, berezia, huts-hutsik, edo
webgune berezia adierazpenak erabili ohi dira teorian zein praktikan. Mundu anglosaxoian,
special coverage, special report edo online story package izendazioak erabiltzen dira. Beste
izendapen batzuk ere erabiltzen dira, txosten edo dossier kasu. Erreportaje handi horiek
90eko hamarkadaren bukaeran gorpuztu ziren ziber-hedabideetan (Gago, 2007). Garai
hartan, superprodukzio edo aparteko produktu gisa onartu ziren, hau da, etorkizunean
arrakasta izango zuten produktu gisa. Egun, hain handia da erreportaje mota horren
garapena, non infografikoarekin batera ziber-genero garatuenetariko bat dela esan
baikenezake.
Produktuaren izenak berak adierazten dizkigu ziber-erreportaje generoak dituen
ezaugarriak. Hasteko, nortasun berezi horrek zerikusia du erreportajeak ziber-hedabideetan
bultzatzen duen tratamendu informatiboarekin. Izan ere, erreportaje tradizionalaren funtzio
informatzailea eta dokumentala indartzen ditu, eta sakontasuna areagotzen. Izan ere, ziberhedabideetan kazetariak hipertestua erabil dezake erreportajea antolatzeko, eta hipertestuak
sakontasuna bultzatzen du, aurreko kapitulu batean azaldu dugun bezala. Gainera, ziberhedabideetan erreportajeak, prentsako testuez ez ezik, ikus-entzunezko hedabideen audioez
eta bideoez ere horni daitezke. Horrez gainera, Interneteko beste baliabide batzuk gehitu
ditzake elkarreragin komunikatiboa bultzatzeko (inkesta digitalak, foroak, elkarrizketa
digitalak, blogak, eta abar). Beraz, erreportaje berezi horiek ez dira prentsan, telebistan edo
irratian aurkitzen: aparteko eredua da genero honen sailkapenari dagokionez.
Orobat, Interneteko erreportajeak bereziak dira garrantzi edo eragin handiko jazoerak
jorratzen dituztelako, eta haien zergatiak, aurrekariak eta testuingurua eskaintzen dituzte.
Halaber, oso aproposak dira ziberkazetaritzaren testuinguruan, batez ere tratamendu
hipertestualak eta multimediak sakontzeko aukerak bultzatzen dituztelako. Hipermedia
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lantzeko ere oso egokiak dira, hipermedia-loturek informazioa erraz gehitzeko balio baitute.
Diskurtso hipertestualak datuak dokumentatzeko, erlazionatzeko, pilatzeko eta zabaltzeko
balio du, eta horrek abantaila asko ekartzen ditu, ohiko kazetaritzaren informazioaren eta
interpretazioaren paradigmak kontuan hartuz. Adibidez, Israelen eta herrialde arabiarren
arteko gatazkaren zergatia ezagutzen ez duenak ez ditu inoiz ere eguneko albisteetan esaten
direnak ulertuko; bai, ordea, gai berberari buruz erreportaje berezi batean adierazten dena.
Gertaera nagusiak oso baliagarriak izaten dira idazketa-formula eta estilo berriak probatzeko. Horiek
denboran zehar luzatzen badira, hedabideek gertaera horietan errazago sakondu dezakete, datuak
pilatuz eta lotuz. Lan trinko horrek ‘berezi’ edo ‘monografiko’ itxura hartzen du Interneten (López
García, 2007).

Erreportaje horiek ez dute aldizkakotasun zehatzik, eta hedabide bakoitzak bere irizpideak ditu. Hainbatetan aurreikusiak dira –urteurrenak, ospakizunak, eta abar–, eta besteetan
haien gaurkotasuna iraunkorra da –immigrazioa, terrorismoa, langabezia, aldaketa
klimatikoa, eta abar–. Askotan erreportaje berezien gaiak denbora konkretu batean zehar dirauen jazoera bati buruzkoak dira. Hala gertatzen da kirol-lehiaketetan, sari-banaketetan
zein hauteskundeetan. Horietan, jazoeraren garapenak eragina izaten du erreportajearen
azalean, ataletan eta datuetan.
Beraz, erreportaje bereziak egitea lan konplexua da. Denbora ez ezik –egunak, asteak
eta hilabeteak hainbatetan, gaiaren arabera–, baliabide teknikoak eta giza baliabideak ere
eskatzen ditu. Zehazki, jakintza-alor anitzeko profesionalak behar izaten dira, besteak beste,
web-diseinatzaileak, erredaktoreak, dokumentalistak, infografiagileak, kameralariak eta
esatariak. Hori guztia dela eta, oso garestiak eta errentagarritasun gutxikoak direlako iritzia
zabaldu da. Izan ere, berrikuntzak inbertsioa eta sormenerako jarrera eskatzen du,
erreportaje bereziek erakusten dutenez. Hori zaila da ziberkazetaritzaren eremuan, non
ekoizpena gero eta estandarizatuagoa baitago eta formatu berrerabilgarriak gustukoenak
baitira. Nolanahi ere, kalitate eta onarpen handiko ziber-hedabideek formatu bereziak
erabiltzen ari dira gero eta gehiago, publikoari beren erreportajeak eskaintzeko. Are
gehiago, azken bi hamarkadetan horien balio informatzailea eta sormen-kalitatea ofizialki
onartuak izan dira izen handiko sarietan. Horren adibide ditugu Society of News Design
eskainitako SND.ies sariak –features kategoria–, Malofiej nazioarteko infografia-dominak,
Ñh izenekoak edo kazetaritza digitaleko EPpy Awards.
Balio informatzaileari eta diseinuari dagokienez, erreportaje bereziak produktu
bereizgarriak dira eta ziber-hedabideak bata bestearengatik ezberdintzeko balio dute, baita
ziber-hedabideak hedabide tradizionaletatik bereizteko ere. Interneten, non merkatua bat
bakarrik baita eta hedabide guztiek tresna berekin lan egin behar baitute, erreportaje
bereziak aukera ona dira ziber-hedabideari nortasuna emateko. Hortaz, erreportaje horiek
identitate ikur gisa funtzionatzen dute, bakoitzak bere lehen orrialde eta diseinuarekin.
Planifikazio eta prozedura luze baten ondorio dira, non alderdi guztiak aldez aurretik
pentsatuta izan behar baitira irakurleari produktu ezberdin, sakon eta atsegina eskaintzeko.
Izaera originala eta apurtzailea islatzen dute, joera berritzaileei jarraituz
('audiobisualizazioa', Flash bitarteko animazioak edo Web 2.0). Nahiz eta multimediatasuna
eta elkarreragina erreportaje generoaren moldaketan garrantzitsuak izan, eremu hori webeko euskarrira diskurtsiboki hipertestualitateari esker egokitu ahal izan da.
Praktikan, ziberkazetaritzako erreportaje mota honek mikro-webgune baten tankera hartzen du. Genero hau ziber-hedabidearen webgunearen atal zehatzetan aurki dezakegu (1.
taula) (2. irudia).
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Berria.info

http://www.berria.info/bereziak/

Deia.com

http://www.deia.com/especiales

Elcorreo.com

http://www.elcorreo.com/vizcaya/especiales/

Noticiasdeguipuzkoa.com http://www.noticiasdegipuzkoa.com/especiales
Noticiasdealava.com

http://www.noticiasdealava.com/especiales

Gara.net

http://www.gara.net/gaiak/

Elpais.com

http://www.elpais.com/afondo/

Elmundo.es

http://www.elmundo.es/especiales/

Lavanguardia.com

http://www.lavanguardia.com/temas/index.html

BBC.co.uk

http://www.bbc.co.uk/news/special_reports/

Clarin.com

http://edant.clarin.com/diario/especiales/index.html

Washingtonpost.com

www.washingtonpost.com/wp-dyn/nation/specials

Nytimes.com

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/index.html

Usatoday.com

http://www.usatoday.com/news/special-reports.htm

Cnn.com

http://www.cnn.com/specials

Msnbc.com

http://www.msnbc.msn.com/id/3032475;

Guardian.co.uk

http://www.guardian.co.uk/Documentaries;

Corriere.it

http://www.corriere.it/Speciali
1. TAULA
Erreportaje berezien atalak ziber-hedabideetan
(2011ko ekaina)
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2. IRUDIA
Elmundo.com-eko erreportaje berezien atala
(2011ko ekaina)

Mikro-webgune edo web berezi hauek informazioa aurkezteko berezko arkitektura hipertestual bat eta nabigatzeko eskema bat dituzte. Horregatik, erreportaje berezia erreportaje
hipertestuala dela esan genezake, edo, are gehiago, 'erreportaje hipermediatikoa'. Geroago
ikusiko dugunez, erreportaje horiek multimedia-bertsio bat ere badute: multimedia package.
Bestela esanda, Interneteko erreportajeaz ari garenean hipertestu/hipermedia edo
multimedia batez ari gara, betiko erreportaje generoaren zeregin eta helburu komunikatiboa
betetzen duena. Lehen esan bezala, testu hutsetik harago joateak (hipertestu) eta
multimedia-baliabideak erabiltzeak generoaren xedeak zehatzago betetzen laguntzen du.
Webgune bereziek zama informatibo handia dutenez, zatiketa hipertestuala eskatzen dute
irakurgarritasuna errazteko. Zatitze edo banaketa hori elkarri lotuta dauden nodoen bidez
gauzatzen da. Egituraketa hori hirugarren irudiaren bidez uler daiteke (4. irudia). Hor,
Elmundo.es-ek argitaratutako klima aldaketaren inguruko webgune berezi 1 baten (3. irudia)
egitura hipertestuala bere osotasunean ikus dezakegu −superegitura edo makroegitura−.

1

<http://www.elmundo.es/especiales/2007/02/ciencia/cambioclimatico> [Kontsulta: 2011-06-06].
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3. IRUDIA
Elmundo.com-eko webgune berezia: Klima-aldaketa (2007ko otsaila)

IRUDIA 4
Elmundo.com-eko klima-aldaketa webgune bereziaren hipertestu-egitura
Iturria: Larrondo (2007)

Eskema horrek erakusten digu webgune bereziaren edukiak nodotan antolatuta daudela
eta nodo horiek hiperloturen bidez erlazionatzen direla; ondorioz, zuhaitz-formako
azpiegiturak edo irakurketa-ibilbideak sortzen dira. Hipertestuzko organigrama horretan,
arkitektura konplexu hori nabarmentzen da, baita irakurleak edukietatik nabigatzeko eskura
dituen aukerak. Hipertestua bera oso malgua denez, egitura hipertestuala bakarra izatea
zaila da. Hala ere, ziberkomunikabideek erreportaje hauetan edukiak antolatzeko hainbat
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parametro erabili eta partekatu ohi dituztela egiaztatu da. Beraz, eskema komun bat
bereganatu dutela esan daiteke (Larrondo, 2008).
Laugarren irudiak erakusten dizkigu mugimendu horiek guztiak. Hipertestu-egitura hau
oso konplexua denez, zenbait adar sinplifikatu behar izan ditugu, bere osotasunean irudikatu
ahal izateko. 1etik 11ra zenbatuta dauden nodoek webguneko orrialde nagusiak irudikatzen
dituzte. Nodo edo web-orri horietara nabigazio-menu nagusiaren bitartez heltzen da, non
“ataleko loturak” kokatzen baitira. Menu hori denbora guztian eskura dagoenez,
erabiltzailea hipertestuko edozein nodotatik edozein nodotara joan daiteke.
Lehenengo nodoak orrialde batera eramaten gaitu, eta bertatik beste nodo batzuetara
joan gaitezke. Guztira, beste hamalau web-orritara eraman gaitzake –'lehen mailako
azpinodoak'–. Horietako batzuetan gaiari lotutako eta arestian publikatutako beste berri
batzuk aurkituko ditu irakurleak. Bigarren nodoak grafiko interaktibo batera eramaten gaitu.
Aurrean aurkitzen ditugun hurrengo azpisarrerak (2.1, 2.2, eta abar) interaktiboaren barruan
nabigatzeko balio dute. Horiei esker irakurlea libreki mugi daiteke infografikoaren barruan,
kontaketa ez-lineala erabiliz.
Hirugarren nodoak beste bost orritara –edo bost 'bigarren mailako azpinodo'tara–
eramaten gaitu, eta horietako gehienetatik ere orrialde berriak ireki daitezke: 'hirugarren
mailako azpinodo' deitutakoak (3.3, 3.3.1, eta abar). Adibidez, 3.3 izeneko azpinodoak
gaiarekin erlazionatutako beste erreportaje berezi batera eramaten gaitu; 3.4 izeneko azpinodoak bi iruditara, baita bideo batera eta kanporako beste lotura batera ere.
Laugarren nodoa aurrekoaren oso antzekoa dugu, baina hurrengoak, bosgarrenak,
adarkadura konplexuagoa erakusten digu. Azken orrialde horretatik, beste bederatzitara
iritsi gaitezke: bi kronika, blog bat, multimedia-infografiko bat, beste webgune berezi bat,
bi 'pdf' dokumentu eta kanpoko webgune bat.
Seigarren nodotik sortzen den adarkadura aurrekoaren nahiko antzekoa da. Zazpigarrenetik, ordea, hamabi dokumentutara ailega gaitezke, guztiak 'pdf' formatuan.
Zortzigarren nodoan erabiltzaileak gaiari loturiko zenbait alderditan parte har dezake
nolabait. Bederatzigarrena audio-dokumentu batek osatzen du; hamargarrena, blog batek,
eta azkenekoa, hamaikagarrena, soinu-dokumentuek.
Puntu-marrek nodoen arteko nabigazioa posible dela erakusten dute. Hipertestuerreportajeetan konektagarritasuna altua izaten da, eta edozein puntu edo nodotatik beste
batera joateko aukera dago. Nolanahi ere, loturak eta edukien antolaketa aldez aurretik oso
ondo pentsatzen ez badira, konektagarritasun hedagarri horrek anabasa handia sor dezake
irakurlearengan. Hori dela eta, ziberkazetaritza-mezu handi eta konplexu hauetan bereziki
zeregin funtsezkoa da diskurtsoaren plangintza edo erabiltzaileak egingo dituen ibilbideak
aurreikustea. Janet Murray-k (1997: 165) plangintza hori hurrengo metaforarekin deskribatu
du. Haren esanetan, kontakizun interaktiboaren egilea ‘koreografo’ bat da, erritmoak,
testuingurua eta dantzatu daitezkeen pausoak prestatzen dituena. Erabiltzailea, ordea, pauso
eta erritmo posible horien guztien artean aukera egiten duena da, eta berehala hasten da
dantzan, koreografoak aldez aurretik pentsatutako aukera guztietatik batzuk aukeratuz.
Gauzak horrela, ziber-hedabideetan kazetariaren erantzukizuna eta protagonismoa handitu
egiten da. Are gehiago, edukiak lotzeko aukerak interpretazioa hedatzen du, eta kazetariaren
erantzukizuna handitzen.
Hortaz, hipertestuak erreportaje generoaren izaera interpretatzailea areagotzen du. Era
berean, hipertestu mota honek erreportajearen ohiko izaera hibridoa bultzatzen du. Izan ere,
hipertestuari esker, genero bat baino gehiago batera erabiltzea posiblea da, eta ziber-
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hedabideetako erreportaje berezi edo handietan barne-albisteak, infografikoak, kronikak –
maiz blog-formatuan–, elkarrizketak, beste erreportaje batzuk, inkestak, iritzi-artikuluak,
foroak, eta beste produktu mota batzuk barne hartzen dira. Laburbilduz, hipertestuak
erreportajearen izaera hetereogeneoa bultzatzen du, eta generoa bera aberasten.
Internetek kazetarioi egun eskatzen digun eginkizun zailenetariko bat da gertaera
konplexuak irakurleari ulertaraztea. Egia esan, ziber-hedabideetan gaurkotasun-informazioa
ezagutaraztea baino gehiago informazio hori ulertaraztea da helburua. Horregatik,
informazioaren oinarrizko funtzio dokumentala kalitatean datza, kantitatean baino gehiago.
Eta kalitatea, kasu honetan, erreferentziak eta dokumentuak bilatzeko gaitasunaren menpean
dago. Hipertestuaren eremuan, lan honek zerikusia du loturen hautaketa eta kokapenarekin.
Horri dagokionez, kontuan hartu behar da, aurretik aipatutako ataleko loturez gainera,
erreportaje berezietan beste lotura mota batzuk ere daudela. Lotura multzo edo tipologia
asko bereiz daitezke ondorengo bost irizpideen arabera (2. taula) (Larrondo, 2009).
1. Esplorazio modua
a) Testuan txertatutako loturak
Testuaren barruan kokatzen dira. Lotura horiek sortutako nabigazioa irakurketa
gertatzen den bitartean hartzen diren erabakietan oinarritzen da.
b) Testutik kanpo kokatutako loturak
Testutik kanpo kokatzen dira, zerrenda edo menuetan.
2. Norakoa
a) Barne-loturak
Hipertestu-erreportajearen orriak ziber-hedabidearen webgunean dauden beste orri edo
eduki batzuekin lotzen dituzte.
b) Kanpo-loturak
Hipertestu-erreportajearen orrialdeak ziber-hedabidetik kanpo dauden beste orri
batzuekin lotzen dituzte.
c) Barru-barruko loturak
Hipertestuko edo webgune bereziko orriak konektatzen dituzte.
3. Asmoa (Lotura semantikoak /elkarkorrak)
a) Gaurkotze-loturak
Erreportajearen edukiak gaurkotzea edo berritzea dute helburu. Erreportajea argitaratu
ondoren agertutako edukietara eramaten dute, gehienetan albisteak.
b) Lotura kronologikoak
Erabiltzailea gaiaren aurrekarietara eramateko balio dute (backgrounda). Lotura horiek
erreportajea argitaratu aurretik zabaldutako edukietara eramaten dute, batez ere
albisteetara.
c) Dokumentazio-loturak
Balio dokumentala duten informazioak emateko baliatzen dira (adibidez, poliziatxostenak, Parlamentuko aurkezpenak, aktak, deklarazioak, komunikatu ofizialak,
prozesatzeko autoak, argazki-bildumak, bideoak, audioak, infografikoak, eta abar)
d) Garapen-loturak
Erreportajearen web-orriak lotzen dituzte. Orri horietan gaia gertakarien kontaketaren
bitartez garatzen da.
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e) Erreferentzia-loturak
Erreportajean aipatzen diren beste webguneetara eramaten dute. Hainbatetan iturria
azaltzeko balio dute.
f) Lotura osagarriak edo gomendatutako loturak
Gaian sakontzeko baliagarriak dira: webgune ofizialak, eztabaidak, foroak, inkestak,
eta abar.
g) Zerbitzu-loturak
Erabiltzailearentzat erabilgarriak izan daitezkeen edukietara eramaten dute: web-bilatzaileak, artxiboak, deskargak, erosketak, eta abar.
4. Lotutako eduki motak
a) Informazio-generoekiko loturak
Berri, erreportaje labur, erreportaje berezi, infografiko edo datu-baseetara eramaten
duten loturak.
b) Interpretazio-generoekiko loturak
Kronika, elkarrizketa eta bestelako interpretazio-erreportajeetara gidatzen duten
loturak.
c) Genero dialogikoekiko loturak
Inkesta digitalak, foroak, elkarrizketa digitalak, txatak, eta abar.
d) Iritzi-generoekiko loturak
Artikuluak, zutabeak, editorialak, iritzi-blogak, kritikak, binetak, eta abar.
5. Lotutako edukien formatua
a) Testuekiko loturak
'.doc', '.pdf', '.html' formatuko artxiboekiko loturak.
b) Bideoekiko loturak
'.wma', '.mpeg4' eta antzeko beste formatu batzuetako artxiboekiko loturak.
c) Audioekiko loturak
'.wma', '.mp3' eta antzeko beste formatu batzuetako artxiboekiko loturak.
d) Irudiekiko loturak
'.jpg', '.gif', '.bmp' formatuko artxiboekiko loturak.
e) Grafiko animatuekiko loturak
'.svg', flash eta antzeko beste formatu batzuetako artxiboekiko loturak
2. TAULA
Erreportajearen lotura ohikoenak
Iturria: Larrondo (2009)

Haien multimedia-izaera dela eta, erreportaje bereziek askotariko euskarri motak erabil
ditzakete, informazio nagusia –normalean, testu-formatuan aurkeztua– bideoekin, audioekin
eta grafikoekin hornituz. Multimedia-baliabide horien artean argazki-galeriak nagusi izaten
dira, nahiz eta azken urteotan bideo-albisteak eta infografikoak gero eta arruntagoak diren.
Ildo horretatik, erreportaje bereziek bi hedabideren edo gehiagoren arteko cross-media
kolaborazio-ekimenak bultzatzen dituzte, sinergiak aprobetxatzen lagunduz. Horren adibide
ona dugu Elpais.com-eko erreportajeak. Horietan biltzen diren audio-artxiboak talde bereko
beste hedabide batenak dira, Cadenaser.com irratiarenak, hain zuzen. Biak, Elpaís.com eta
Cadenaser.com talde berekoak dira, Prisacom izenekoa −PRISA taldearen hedabide digitalen saila−.
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Dena den, aurreko kapitulu batean azaldu denez, askotariko formatuak hipertestuaren
bidez lotzea (hipermedia) ez da benetako multimedia. Izan ere, azken horrek multimediabaliabide edo edukien integrazioa eskatzen du, eta ez bakarrik osagai horien batuketa. Ildo
horretatik, erreportaje generoak beste tipologia bat hartzen du Interneten: multimediaerreportaje edo multimedia-webgune deritzona. Modalitate hori 2001eko irailaren 11ko
New Yorkeko atentatuen ondorioz garatzen hasi zen. Egun haietan, ziber-hedabideek
ahalegin handiak egin zituzten erabiltzaileei gertatutakoaren azken orduko datuak eta, aldi
berean, informazio sakona eskaintzeko. Ziber-hedabideek orduan Show, don't tell lelo
famatua bereganatu zuten, eta infografiko eta multimedia-erreportajeak beste produktuen
gainetik nabarmendu ziren. Harrezkero, horien errentagarritasuna handituz joan da, Flash
interfazeekin gertatu den bezala (MacAdams, 2003). Izan ere, interfaze horiek
ikusgarritasun handia dute, eta zibernauten arreta informatiboa erakartzen dute,
kontsumitzeko ere erosoak direlako.
Multimedia-erreportajearen ustiapenari dagokionez, ziber-hedabide anglosaxoiak
aitzindariak izan dira. Dena den, Iberoamerikan ere hedabide batzuk beren kalitateagatik
nabarmentzen hasi dira. Horien adibide dugu Clarin.com argentinarra 2 (5. irudia).

5. IRUDIA
La Narcoguerra [Drogaren aurkako gerra] multimedia-erreportajea
Iturria: Clarín.com (2010)

Gustavo Sierra-k (2009), Clarín.com-eko multimedia-erreportajeen saileko kazetariak,
adierazi duenez, produkzio horiek egiterakoan ondorengo galderari erantzun behar zaio:
“Egin al dezakegu orain arte egin ez duguna?” Hau da, multimedia-erreportajeak
berrikuntzaren ikuspegitik pentsatuta egon behar du; jazoerak beste era batera kontatzeko
modu berrien bilaketan datza. Javier Elliot (2009) sailaren buruaren iritziz, mailaz mailako
bilakaera horrek beste joera batzuk ere bultzatu ditu. Gauzak horrela, multimediakontaketak zerikusia du beste estilo berriekin, esaterako, publikoaren parte-hartzearekin eta
Web 2.0-rekin. Izan ere, multimedia-erreportajeetan gero eta ohikoagoa da upload
plataformak eta sare sozialekiko loturak eskaintzea. Elliot-en hitzetan, multimediaerreportajearen plangintzan funtsezkoa da gaia ondo hautatzea, ikus-entzunezko narrazioirizpideak erabiltzea eta aurretiko produkzio-lan sakona egitea. Geroago datoz
postprodukzio-lana eta istorioaren muntaia. Testuinguru horretan, bideoa oinarrizko
2

<http://edant.clarin.com/diario/especiales/index.html> [Kontsulta: 2011-06-06].
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baliabidea da, eta argazkiekin konbina daiteke eszena zehatz batzuk sakontasunez
birsortzeko.
Erreportaje bereziaren ereduak, beraz, bi multimediatasun mota erabiltzen ditu: hipermedia eta multimedia (integrazioa). Era berean, bi elkarreragin mota bereiz daitezke
produktu horietan: selektiboa (loturak sakatzean datza) eta komunikatiboa (erabiltzailearen
parte-hartze aktiboan datza). Webgune berezietan gune interaktiboak nabariak izaten dira.
Horietan erabiltzaileak beste erabiltzaileekin harremanetan jartzeko, bere iritzia emateko
edo edukiak gehitzeko parte har dezake. Ondorioz, produktu dialogiko eta interaktiboek
garapen handia lortu dute erreportajeen barruan, azken hori ‘multigenero’ bilakatu dela
kontuan hartuz. Are gehiago, zenbait erreportaje berezitan parte-hartzea jolas interaktiboen
bitartez, trivial edo kiniela antzeko jokoen bitartez, bidera daiteke. Horrela,
multimediatasunaren eta hipertestualitatearekin batera, ziber-erreportajearen nolakotasun
interaktiboa nabaria da.
Azken finean, erreportaje generoak ziberkazetaritzaren diskurtsoa ustiatzeko ahalmen
handia erakutsi du, genero berriemaileen eta beste interpretazio-genero batzuen parean. Era
berean, erreportajeak erakusten digu generoen alorrean aldaketa azkar eta ugariak gertatzen
ari direla erakusten digu, batez ere Interneten. Horretan, kazetaritzako joera komunikatibointerpretatzaileak bultzada handia hartu du, eta helburu estetikoak eta informatiboak eskuz
esku doaz; ikus-entzunezko, prentsako, irratiko eta diseinu grafikoko baliabideek kazetarien
eta erabiltzaileen eginkizuna zorrotzagoa izatea dakarte mezua egitean eta deskodetzean,
hurrenez hurren.
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7. KAPITULUA
Interpretazio-generoak: kronika
Jesús Pérez Dasilva

Europako Unibertsitate Eremuak irakaskuntza unibertsitarioa eraberritu eta bateratu du.
Ondorioz, garai berrietara moldatzeko, Ziberkazetaritza Idazketa eta antzeko irakasgai
berriak sortu dira komunikazio-fakultateetan. “Aldaketa hau gure gizarteko hezkuntza
beharretan oinarritzen da. Izan ere, azken hamarkadatik bizi dugun iraultza teknologikoak
aldaketa sakonak eragin ditu komunikazio munduan, eta horiek irakaskuntzaren gaietan
islatu behar dira […] formakuntza egokia falta da eta garai berrietara behin betiko moldatu
behar da” (Meso et al., 2009: 57). Ziberkazetaritzaren irakaskuntza unibertsitarioak
generoen
ezaugarri
berriak
identifikatu
behar
ditu,
komunikazio-ikasleak
ziberkazetaritzaren inguruan sendo trebatzeko, irakurleei gero eta produktu hobeak eta
eragingarriagoak eskaini ahal izateko. Horregatik aski ezaguna den genero baten eboluzioaz
arituko da atal hau: kronika ziberespazioan, hain zuzen ere. Baina Internetek izan duen
eragina ikusi aurretik komenigarria da kronikaren definizioari ekitea, ez baitugu ahaztu
behar txosten hau Komunikazio Fakultateko ikasleei zuzenduta dagoela. Ondoren,
ziberkazetari berri horien prestakuntzarako beharrezkoak diren ziberkronikaren gaineko
trebetasun praktiko zehatz batzuk azalduko dira.
Ezaguna denez, kazetaritzako testuak sailkatzeko tipologiak bi dira: anglosaxoia eta
latindarra. Lurralde anglosaxoietan, informazioa bi multzotan sailkatzen da: alde batetik,
story legoke (informazioa), eta, bestetik, comment (iritzia). Besterik ez. Tradizio
latindarrean, aldiz, informazio-generoak, interpretazio-generoak eta iritzi-generoak
ezberdintzen dira.
Kronika interpretazio-genero bat dela esan ohi da. Horretan bat datoz Martínez
Albertos, Martín Vivaldi eta beste aditu ezagun batzuk. Haien iritziz, genero hau ez da
lurralde anglosaxoietan erabiltzen, Espainian bereziki garatu den generoa delako. Baina zer
da interpretazioa? Hitz gutxitan esanda, iritzia uste subjektiboa bada, interpretazioa
balorazio objektibo bat da, aurrekarietan, analisian, osagaien arteko loturan eta gertakizunen
azalpen ulergarrian oinarritua (Diaz Noci, 2000: 154). Beraz, kronika interpretatiboa dela
esaten denean, kazetariaren balorazio pertsonalaren protagonismoa agerian utzi nahi da.
Berria kazetako estilo-liburuak dioenez, informazio hutsa baino urrutiago doaz
interpretazio-generoak, kazetaria albistean sakontzeko helburuari lotzen baitzaio:
albistearen testuingurua deskribatu, gertaeraren arrazoiak aztertu, aurretik gertaturikoekin
dagoen lotura seinalatu, eta azalpenak ematen ditu (Berria, 2006: 19).
Adituen esanetan kronikaren lehen ezaugarria hibridotasuna da, informazioa,
interpretazioa eta iruzkinak nahasten dituelako (Díaz Noci, 2000: 205). Era berean, Ramirez
de la Piscina irakasleak, kronikaz aritzean, lehenik eta behin hibridazioaren garrantzia
azpimarratzen du (Ramirez de la Piscina, 1998: 112). Gaiko adituek adostasuna agertzen
dute. Izan ere, El País egunkariko estilo-liburuaren definizioak (1993: 36) aipatutakoa argi
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eta garbi utzi du hasieratik bertatik kronika albistearen, iritziaren eta erreportajearen artean
dabilen generoa izan dela. Eta eransten du atzerriko berriemaileek (korrespontsal
iraunkorrek), gertakizun batera bidalitako kazetariek (behin-behineko berriemaileek) eta
kirolei, zezenei edo arteari buruzko gaietan erabiltzen dutela. Ildo beretik doan beste
definizio klasiko bat Martin Vivaldi-rena dugu. Haren ustez, kronika “gertaera berri eta
gaurkotuen informazio interpretatibo eta baloratibo bat da, non, kontakizunaz gainera,
jazoera bera ere epaitzen baita” (Martin Vivaldi, 1981: 128). Vocento taldeko estiloliburuak hauxe azpimarratzen du: “Berri baten kontaketa da, gertaeren narrazioa
analisiarekin, interpretazioarekin eta kazetariaren ikuspegi profesionalarekin aberasten
duena. Kronikan informazioa nagusitzen da, eta iritziak saihestu behar dira” (Martínez de
Sousa, 2003: 38).
Berria kazetako estilo-liburuak ondorengo beste definizio hau ere aipatzen du:
“Gertaera baten kontaketa egiten da, eredu objektibotik nagusiki, baina zilegi da balorazio
kutsuko zertzeladak gehitzea. Denbora jakin batean gertatukoaren berri ematen da (kirolkronika, legebiltzarreko saio baten kronika…). Kronikagileak jakintzat jotzen ditu
gertaeraren datu nagusiak, baina kontakizunaren lekukotza zuzena eskaintzen du” (Berria,
2006: 19). Beraz, hemen bildu diren definizioen arabera, genero honetan albiste, erreportaje
eta, neurri batean, iritzi-artikulua ere nahasten dira. Hala ere, interpretazioak eta iruzkinak
beren lekua izan arren, gertaera bat da abiapuntua. Jatorria gaurkotasunarekin zerikusia
duen gertakizun bat dela esan daiteke, ondoren kronistak hura modu erabat askean
interpretatuko badu ere.
Nociren hitzetan (2000: 205), “kronika, funtsean, informatzailea da”. Horixe dugu
kronikaren oinarrizko bigarren ezaugarri. Genero hau informazioa eta iruzkina da, aldi
berean. Hau da, informazioan oinarritzen bada ere eta datuek lehentasuna badute ere, aldi
berean iruzkinak bere lekua hartzen du. Eta hori izango litzateke, hain zuzen ere, hirugarren
ezaugarria: kronika informazio komentatua da. Informazio interpretatzailea da, non,
gertakarien kontaketaz gainera, kronikagilearen interpretazioa eta azalpena ere jasotzen
baitira. Informatzeaz gainera, kronistak irakurlea orientatu behar du, gertaeraren benetako
dimentsioa argituz.
Kronikaren beste bereizgarri bat jarraitutasuna da. Kronikan, ohikoa da kazetariak
jazoeraren herrialdetik bertatik berri ematea, egunero pertsona berbera izanik leku
berberetik hitz egiten duena. Horrek, jarraitutasuna ez ezik, gertutasuna ere eskaintzen du,
eta lotura bat sortzen kronistaren eta irakurlearen artean. Horrela, irakurleak
korrespontsalaren estilora ohitzen dira. Esan beharrik ez dago, hurbiltasun hori pentsaezina
da gainerako generoetan. Jarraitutasuna hiru ikuspuntutatik ulertu behar da: egilea (esate
baterako, egunero idazten duen korrespontsala), gaia (adibidez, burtsa-kronika) eta giroa
(pertsona batek baino gehiagok idazten dute, eta gai desberdinak dira, baina eredu berbera
erabiltzen dute, eta giroa ere berbera da).
Kasu honetan, egileak erreportajean baino garrantzia handiagoa hartzen du. Nolabait,
kronistak telebistako berriemaile izarren itzala erdiesten du, eta horrek bere sinadura
baliotsu bilakatzen du. Egilearen subjektibotasun hori da benetako kronika bereiziko duena.
Hala ere, komenigarria da azpimarratzea, testu mota honetan kazetariaren ikuspuntuak edo
balorazioak biltzen diren arren, beti datuen azalpenean oinarritzen direla eta ez iritzi
soilean.
“Gertakari bat deskribatzen edo ekintza bat kontatzen duen aldizkako erreportaria baino askoz
gehiago da kronista. Irakurlearen konfiantzazko laguna bezalakoa da. Izan ere, irakurlea ez da
kronikak irakurtzera bultzatuta sentitzen, baldin eta aldez aurretik ohiko kronistaren ideiekiko eta
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literatura-estiloarekiko begikotasunik eta erakarpenik sentitzen ez badu” (Martinez Albertos, 1983:
362).

Hizkuntza aldetik libre samarra da, eta estilo arina izan behar du anekdota eta
bitxikeriaz josia. Datuak eta parte-hartzaileen hitzak emateaz gain, adierazpenak azaltzen
ditu, testuinguru batean bildu eta giroa deskribatzen du. Genero honetan, giroa, kolorea eta
erreakzioak onartuta daude. Egile-testua denez, tonua literarioagoa da, kazetariaren
nortasunaren arabera idatzia, eta nahi adina baliabide estilistiko erabil daitezke (metaforak,
ironia, besteak beste). Berria kazetarentzat (2006: 19) “informazio generoko testuetako
idazkera gaindituta, kazetariak lizentzia gehiago hartzen du idazkera aldetik interpretaziotestuetan, testu literarioagoak baitira”.
“Askatasun estilistiko horrek, ordea, badu muga bat: gertaera notiziosoak berak ezartzen diona, hain
zuzen ere. Hau da, kronikaren estiloak bat etorri behar du kontatzen ari garen jazoera horretan
nagusitzen den erritmoarekin, baina malgutasun handiz […] Horretarako, kronikari on batek nahi
adinako baliabide estilistiko erabil ditzake: metaforak, ironia, paradoxak, hiperbolea. Horiek guztiak
libreki erabil daitezke, baldin eta mezuaren egiturari argitasuna eta sendotasuna ekartzen badizkiote.
Bestela, baliabide horiek kontrako efektua ere lor dezakete” (Ramirez de la Piscina, 1998: 117).

Hala ere, nahiz eta egituran, hizkuntzan eta narrazioan askatasun maila bat onartu,
iritziak saihestu behar dira, eta askatasun formal horrek ez luke lehen pertsona oinarri hartu
beharko. Lehen pertsona erabiltzea ez da gomendagarria, horretarako kronistak beste
formula batzuk erabil ditzake, adibidez ‘begiraleen aburuz’ edo ‘bertaratutakoen esanetan’

1. IRUDIA
Kronikaren ezaugarriak
Iturria: Ramirez de la Piscina, 1998: 119.

1. Kronika sarean
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Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT) eragin duten iraultza teknologiko
eta kulturalari esker, gizarteak sekulako eboluzioa jasan du. Internetek informazioa lantzeko
eta kontsumitzeko era berriak ahalbidetzen ditu. Jendearen bizitzaren oinarrizko parte bat
bilakatu da Internet, eta jendea gero eta gehiago konektatzen da egunero. Beraz,
komunikabideei dagokienez, euskarria eta irakurleak aldatu egin badira, nola ez dira
aldatuko, bada, generoak Interneten? Esan liteke egoera berri honek planteatzen dituen
erronka teknologikoei aurre egiteko gero eta eraginkorragoak diren kazetaritza-generoak
dauzkagula esku artean. Aldi berean, generoek oinarrizko funtzioak mantentzen dituzte,
nahiz eta Internetek inposatzen dituen berezko ezaugarriez hitz egin behar. Beste modu
batez esanda, azken urteotan Internetek bere eragina zabaldu du, eta generoa lantzeko era
berriak garatu dira (bitakorak). Baina teknologia berriek ekarritako birmoldaketa
informatiboak ez du lortu bertan behera uztea kronikaren funts klasikoa. Edozein kasutan,
komunikazio-ikasleak generoak jasan dituen aldaketez ohar daitezen, kronika giro berrira
nola moldatu den azalduko da atal honetan. Aldaketa horietaz ohartzea da atal hauen
helburua.
Guillermo Lopez-en aburuz (2003: 474), alderdi hauek azaltzen dute genero honen
garapena sarean: alde batetik, ainguraketa espazioa eta denboran, eta, bestetik, egilearen
garrantzia (errealitatearen interprete bat den neurrian). Lehenengoari dagokionez, Lopez-en
ustez, kazetaritza-kronika bereziki mugatuta dagoen espazio eta denbora zehatz batean
kokatzen da. Hau da, kronistak hitz egiten duen lekutik hango errealitatearen gaineko
esperientzia kontatzen du. Bere ikuskera pertsonala eskaintzen du. Erreportajean gertatzen
den bezala, irakurleek errealitatearen beste interpretazio bat lortzeko aukera estimatzen
dute, baina, erreportajean ez bezala, hedabide digitalaren biltegiratze-gaitasun horrek
kronikari ez dio onik egiten, eta hori dela-eta genero hau informatiboki azkar debaluatzen
da kasu gehienetan. Ainara Larrondo irakaslearen iritziz (2008: 232), berriki gertatutako
gertaerekiko lotura da ziberhedabideetan genero honen presentzia baldintzatzen duena.
Larrondoren ustez, etengabe eguneratzeko gaitasun horrek generoaren garapena laguntzen
du, baina artxibatzeko edo gordetzeko ahalmena euskarri digitalean sartzeko eragozpenik
handienetako bat da.
Albistean gertatzen den bezala, ziberkronikaren abantaila nagusietako bat
informazioaren berehalakotasunarekin erlazionatuta dago. Baina kasu horretan albistetik
bereizten duena kazetariaren interpretazioa da. Biak, albistea eta kronika, gaurkotasunari eta
berehalakotasunari lotuta daude sarean, baina, ziberkronikari dagokionez, kronistaren
ikuspuntuak bereizten du, informazioari balio erantsi bat gehitzen dion neurrian. Edozein
kasutan, hedabide digitalei (kronika bezalako) informazio espezifikoa sustatzea komeni
zaie, zeren horrela albiste-agentzien informazio arruntetik urruntzen baitira. Zoritxarrez,
estrategia horrek kostu handiagoa dakarkio hedabideari, atzerriko korrespontsalak,
berriemaile bereziak eta adituak kontratatu behar dituelako. Guillermo Lópezen esanetan
(2003: 475) hori da hedabide digitalek konpondu ez duten arazoa. Oraindik albisteagentziak gehiegi erabiltzen dituzte, eta askotan bertsio inprimatuetan argitaratutakoa
sarean plazaratzen dute, besterik ez.
Dena den, Larrondok azpimarratzen duenez, ziberkronikak euskarriaren beste
abantailak aprobetxa ditzake, batez ere interaktibotasuna. Horrek berebiziko garrantzia
dauka, zeren genero honetan informazioaren eta lekukotasunaren balioa, non egilearen
protagonismoa nagusitzen den, gainerako generoetan baino handiagoa baita. Izan ere, goian
aipatu den bezala, kronistaren eta irakurlearen artean gainerako generoetan pentsaezina den
hurbiltasun bat sortzen da, eta horrek kazetariaren eta kronikaren garrantzia indartzen du.
Arestian aipatu bezala, kronikaren indar horrek kazetariaren trebetasunean dauka jatorria,
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eta ezaugarri hori, esan beharrik ez dago, egilearen sinesgarritasunaren menpekoa da. Puntu
horretan, oso garrantzitsua da kazetariaren gaitasuna, baldin eta berak egindako
errealitatearen interpretazioa audientziak baliozkotzat har dezan nahi badu. Kazetariaren
ospeari erreparatzen badiogu, ziberespazioan sailkapen hau agertzen da garrantzi txikienetik
garrantzi handienera:
 Prentsa idatziaren filosofiatik gertu dauden ziberhedabideetan kronistaren garrantzia
ez da aldatzen, eta bertsio inprimatuetan bezalakoa da, eta batzuetan ahulagoa, batez
ere agentziatik etorritako informazioak komunikabidean nagusitzen direnean. Kasu
horietan, kronistaren eta irakurlearen arteko erlazioari dagokionez, oro har ia ez da
halakorik izaten.
 Gaurkotasun-esparru batean espezializatuta dauden hedabideetan edo lan-talde txiki
batek egindako hedabideetan (bisitariak ez dira hainbeste) kronistaren ospea
handiagoa da, eta kazetariaren eta irakurlearen arteko elkarreragina askoz nabariagoa.
Honen inguruan luze hitz egin da. Audientzia murritzagoa eta leialagoa da, eta
eztabaida-foroen bidez, txataren edo posta elektronikoen bidez bideratzen da
interakzioa batez ere.
 Azkenik blogak edo bitakorak aipatu behar dira. Hedabide horietan kronistaren
garrantzia bereziki nabaria da. Are gehiago, esan liteke bera dela komunikabidea.
Abiapuntua mugatua dela kontuan izanik (plazaratzen denean batzuek baino ez dute
bitakora ezagutzen), argitalpen pertsonal honek sekulako arrakasta lor dezake.
Izaera multimediari dagokionez, ziberkronikan oraindik testua nagusitzen dela onartu
behar da, hori bai, argazkiz, infografiaz eta antzeko baliabidez hornituta. Azken hori, nahiz
eta presentzia eskasa izan fitxa teknikoetan asko erabiltzen da. Izan ere, ikuskizunaren
oinarrizko datuak biltzen dituzte (zezenak, jokalariak, aktoreak, eta abar). Era berean,
gertakariaren momenturik garrantzitsuenak jasotzen dituzten soinu- edo bideo-artxiboak ere
eskaintzen dira; esate baterako, golak, ekitaldi baten protagonisten hitzak, eta abar.
Multimediatasuna indartzen den heinean, ziberkazetaritzako kronikaren presentzia
sarean gero eta handiagoa izango da. Baina momentuz, zoritxarrez, hedabide digital
handienetan kronikaren presentzia hasieran espero zen baino urriagoa da gaur egun. Aldiz,
komunikabide alternatiboetan, esate baterako blogetan, gero eta nabariagoa da. Hala ere,
komunikabide digital handiak genero honek izan duen eboluzioaz ohartzen ari dira, eta gaur
blogak edonon aurki daitezke. Ainara Larrondo UPV/EHUko irakasleak dioenez, momentuz
bitakoren erabilera da sareko kronikak bereizten dituena. Gertaeren kontaketa baloratzailea
emateko hain baliagarria den tresna honetan kronistaren eta haren ikuskera pertsonalaren
garrantzia handitzen da, eta, esan beharrik ez dago, egilearen ikuspuntu horrek, hain zuzen
ere, justifikatzen du argitalpen horren arrakasta ziberespazioan. Blogen munduan itzal
handiko pertsona izatera iritsi da kronista, eta ziberkomunikabideek estilo informal hori
erabiltzen hasi dira kronista-blogariaren figura konfiantzazko lagun handi bat izango balitz
bezala, eta ez soilik gertakizun gordinak ematen dituen kontalari bat. Horrela, sareko blogak
edukiak beste generoek baino era hurbilagotik ematen ditu ezagutzera, eta etxekotasunaren
moduko lotura horrek bereziki definitzen du generoa sarean.

2. Kronika motak
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Albistean bezalaxe, sareak eragina izan du kronikan, eta esan liteke haren ezaugarri berriak
generoaren kontzeptu ohikoa aldatzen ari direla. Kronika giro berrira moldatzera behartuta
dago, eta, multimediatasuna bultzatzeaz gain, gutxira arte pentsaezinak ziren ereduak
ugaritu dira web-orrietan. Dudarik ez, gehienbat genero hau blogetan aurkitzen da. Esan
liteke bitakorak gain behera zihoan kronikari haizea eman diola. Hala ere, Ramon
Salaverriaren ustez (2005: 151-154), ziberkronikari dagokionez, bi ereduok ere aipatu behar
dira: ‘zuzeneko kronika’ eta ‘azken orduko kronika’.

2.1. ‘Zuzeneko kronika’ eta ‘azken orduko kronika’
Lehen aipatu da euskarriaren ezaugarri berrietara moldatu behar dela kronika, eta
etengabeko birdefinizio horretan kronikak ikus-entzunezkoetan erabili diren formatuak bere
gain hartzen ditu. Eredu propioen bila ‘zuzeneko kronika’ eta ‘azken orduko kronika’ bere
egin ditu, eta edukien ekoizpenerako parametro berriak planteatu. Esate baterako, nahiz eta
testua gailendu, zenbait ziberhedabidek irrati-estiloa barneratu dute, eta hori dela-eta
‘berehalako kronika’ bezalako eredu berriak ugaritzen ari dira sarean, formatu hori
gertakarien kontaketa zuzenean egiteko oso aproposa delako. Beraz, ez da soilik prentsa
idatzian oinarritzen, baizik eta ikus-entzunezko formatuak moldatzen ditu beste euskarri
batekin (Internetekin, hain zuzen ere) funtziona dezaten. Eredu horretan kirol-kroniketan
hain arrakastatsua suertatu den ‘minutu eta emaitza’ formatua gailentzen da. Armentiak
zuzeneko emankizun horiek ere aipatzen ditu. Haren iritziz, 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 gertatukoa kontatzen digute. Txirrindularitzan askotan 5
kilometrotik behin 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 hauek ez dira in situ egiten. Alderantziz,
ziberhedabidearen erredakziotik plazaratzen dira, irratiaz eta telebistaz baliatuz. Jarraian
ikus daiteke elpais.com-en ‘zuzeneko kronika’ bat, non Wimbledoneko tenis-partida baten
berri ematen den (2011/06/27). Horrela kontatu zuen kronistak Rafael Nadalen garaipena
final-zortzirenetan Juan Martín Del Potro argentinarrari irabazi zionean:
COMIENZA EL CUARTO SET
0-0

Otro resbalón de Nadal. No ganamos para sustos en el día de hoy.

0-1

Inaugura el tenista argentino su marcador en este cuarto set. Empieza a anochecer
en la ciudad inglesa. No tardará mucho en detenerse el partido para techar la pista y
encender la iluminación.

1-1

Rafa se ha mostrado igual de contundente con su saque, en los típicos momentos de
tregua de los comienzos de set.

1-2

Solventa la papeleta el argentino por la vía rápida, con puntos gratis que le vuelven
a colocar por delante en el electrónico. Recordemos que el único tenista que ha
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logrado hacer un break en el partido de hoy es Juan Martín Del Potro, a pesar de
que marcha por debajo en el marcador.
2-2

Firme una vez más el manacorí con el saque, no dando lugar a ningún tipo de
concesión.

2-2

Muy concentrado Nadal al resto. 30-30.

2-2

Emergen las dudas en la cabeza del argentino... !Bola de break para Rafa!

3-2

!Sí, sí, sí! Primer break del partido para Rafa Nadal que le coloca una alfombra roja
hacia la victoria.

3-2

Gran passing de Del Potro que ha borrado la línea. Lo celebra el argentino por todo
lo alto. 0-15.

3-2

Y demuestra que aún no ha dicho su última palabra en el partido. 0-30.

3-2

Otro gran servicio del manacorí. 30-30. Set 4 3 - 2 !Bravo Rafa! Saque directo. 1530.

3-2

!Un punto más para confirmar el break! Esperó, apuntó y su passing superó a Juan
Martín en la red. 40-30.

4-2

Importantísimo el juego que ha sacado adelante Rafa con ese 0-30 en contra.
Cabeza privilegiada, una vez más.

4-3

Nuevo paso por la silla para concentrarse de cara a los decisivos saques que nos
ocupan a continuación. Veamos como se desenvuelve ahora Rafa con tanta presión
encima pero, si sigue sirviendo como a lo largo de todo el partido, tiene muchas
papeletas de cerrar el partido en este cuarto set.

4-3

Tal y como era de esperar, Del Potro va a ir a por todas en este juego. 0-15.

4-3

El resto del argentino se marcha por milímetros. Vaya respiro. 15-15.

4-3

Remate contundente del vigente campeón en la red. 30-15

4-3

Gran saque cortado de Nadal que ha sorprendido a Juan Martín. El resto, coser y
cantar con la volea en la red. 40-15.

5-3

!Tremenda derecha de Rafa! Un juego más y el partido es del español.

5-4

Del Potro hace los deberes y pasa toda la presión a Nadal, que tiene ante sí la
posibilidad de sellar su billete a cuartos de final de Wimbledon 2011... !Vamos!

5-4

Todo el público en pie jaleando a los jugadores. Ambiente de gala con olor a
victoria.

5-4

Dos puntos para cuartos de final. Del Potro no se tiene en pie. 30-0.

5-4

Saque al cuerpo cuyo resto se queda en la red... !Tres bolas de partido a la vista!

6-4

!RAFA NADAL SE CLASIFICA PARA CUARTOS DE FINAL DE
WIMBLEDON 2011!

6-4

Increíble batalla la que nos han ofrecido ambos tenistas. Un coloso Rafael Nadal,
infiltrado antes del partido y maltrecho por una torcedura en su tobillo izquierdo en
los prolegómenos al tie break del primer set, han desencadenado en un espectáculo
tenístico que, una vez más, ha vuelto a caer del lado del mejor tenista del mundo y
vigente campeón del torneo londinense.

6-4

Regresamos el miércoles con la narración en directo de Nadal-Fish desde la central
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del All England Club. Les esperamos.

Adibide honek argi uzten du irrati-estiloaren eragina, non kronista esatarien estiloa
islatzen saiatu den —funtzio konatiboa eta harridura-markak erabiliz, besteak beste—
ahotsaren berotasuna testuari emateko asmoarekin. Batzuetan, kronika digital horiek,
argazkiz ez ezik, soinu- eta bideo-artxiboz ere hornitzen dira.
Bestalde, Salaverriak ‘azken orduko kroniken’ garrantzia ere azpimarratzen du. Oso
hedatuta dagoen eredu horrek irrati eta albiste-agentzien estiloak eredutzat hartzen ditu, eta
ohiko kronikekin zerikusirik ez duen testu bat sortzen du. Testu hori premiazko albisteen
estiloan —ustekabeko gertaerak eta kolpe handiko gertaerak— oinarritzen da, non bizpahiru
paragrafoan informazioaren datu nagusiei buruzko ideia bat ematen den (Salaverria: 2005:
151-154). Testu horiek inplizituki gaurkotzearen promes bat dakarte. Irakurleak flash hori
irakurtzen duenean, informazio zehatzagoak jasotzea espero du denbora labur batean.
Armentiak gogoratzen duenez, “helburua ez da gertaera baten datu gehienak ematea,
horretarako beste testu luzeago batzuk eskegiko dira hedabidearen webgunean 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, landuagoa izaten den beste testu batek beteko du azken orduko kronikaren lekua.
Beraz, kronika hori informazio-kate baten hasiera baino ez da, eta, datuak egiaztatzen diren
neurrian, flash horiek albiste bihurtuko dira.

2.2. Leku bati buruzkoak
Lehen aipatu bezala, kazetaritza 2.0 deritzona dela-eta, formula berriak —esate baterako,
blogak— zabaldu dira. Hala ere, orain arte hedabide tradizionaletan egiten diren ohiko
kronikak ere aurki daitezke Interneten. Sailkatze-irizpide klasikoei erreparatuz,
ziberespazioan honako kronika mota hauek aurki daitezke: gai bati buruzkoak eta leku bati
buruzkoak. Eta ia guztietan, bitakoren presentzia gero eta nabarmenagoa da.

2.2.1. Berriemaile berezi edo finkoaren kronikak
Atzerriko berriemailearen kasuan bere zeregin nagusia berriak lortu eta transmititzea da.
Lurralde batean garrantzia izan duten gertaerak jaso eta interpretatzen ditu, balorazioak
sartuz. Hedabideek prentsako korrespontsalak dituzte leku askotan, eta haietaz baliatzen
dira leku batean gertatutakoari buruzko azalpenak emateko. Famatuena gerra-erreportaria
da. Hura oso espezializatua dago, eta gudu batera bidaltzen dutenean albisteak jaso eta
interpretatu ondoren egunkarira bidali behar ditu. Nolabait irakurlea gidatzen du iruzkingile
gisa jokatuz. Baina eskuarki atzerriko korrespontsalak denboraldi luze baterako beste
herrialde batera bidalia izan da, eta astero edo egunero, herrialde berberetik, pertsona berak
han gertatu diren berriak kontatzen dizkigu bere ikuspuntutik. Hori dela eta, bere aurpegia
oso ezaguna egiten zaio irakurleari, eta etxekotasuna eta jarraipena sortzen dira kronistaren
eta irakurlearen artean. Korrespontsal mota hori ez da ohiko albisteez kezkatu behar, zeren
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agentziek betetzen baitute zeregin hori; hau da, irakurleek oro har badakite zer gertatu den
eta orduan korrespontsal mota honen zeregina berriek atzerrian duten oihartzuna
iruzkintzera mugatzen da. Atzerriko korrespontsala beste herrialde batean bizi da, eta
lasaitasunez atseginen dituen gaiak aukeratu eta presta ditzake. Hala ere, bere irakurlea
kontuan izan behar du, eta aukeran dituen gai guztien artean bere publikoarentzat
interesgarrienak direnak aukeratu behar ditu. Hori gutxi balitz, atzerriko herrialde horren
gaietan aditua behar du izan. Behin-behineko berriemailearen kasuan, aldiz, aipatutako
etxekotasuna eta jarraipena neurri handi batean galtzen dira. Berriemaile berezi bat da.
Gertakari esanguratsu bat atzerrian gertatzen denean hedabideek korrespontsalak bidaltzen
dituzte, horren berri eman dezaten, baina hori egin ondoren etxera bueltatzen da.
Gaur egun, kazetari horien presentzia blogen bidez bideratzen da ziberespazioan. Hau
da, prentsa idatzian bere lekua izateaz gainera, gero eta erreportari gehiagok edukitzen dute
txoko birtual bat, non batzuetan paperezko bertsioetan argitaratu ez diren eduki berriak
aurki daitezkeen. Aldi berean, maiztasuna areagotzen dela ere aipa daiteke. Arestian aipatu
bezala, famatuena gerra-korrespontsala da, eta figura horri lotuta Irakeko gerra aipatu behar
da derrigorrean. Hain zuzen ere, Golkoko gerrari ‘Interneteko gerra’ ere esaten zaio, zeren
lan egiteko bide berriak ireki baitizkio erreportariari, eta kazetari multimediarentzat egokiak
diren informatzeko kanal berriak martxan jarri baititu. Leire Iturregik bere doktorego-tesian
(2011: 250) dioenez, “blogen erabilpena, gerra-korrespontsalaren aldetik, Irakeko gerran
agertu zen fenomeno bat da”. Aditu horrek sakon ikertu du fenomenoa, eta Pew Internet
and American Life Project aipatzen du, non esaten den Irakeko gerraren garaian AEBko
internauten % 17rentzat sarea izan zela informatzeko iturri nagusia. Korrespontsal horiek
bitan banatzen dira: alde batetik, beren blogen bidez soilik informatu zuten korrespontsalak,
eta, bestalde, bloga paperezko kronika osatzeko erabili zutenak.
Blogarien artean, Christopher Allbritton aipatu behar da. Hark Back to Iraq
(http://www.back-to-iraq.com) izeneko bitakora sortu zuen, eta horri esker bidaia eta
egonaldia finantzatzeko gai izan zen. Bestalde, hedabide batek bidalitako korrespontsalak
ditugu. Horiek, aipatu bezala, bertsio inprimaturako kronika egiteaz gainera, blog bat ere
elikatzen dute. Oso ezaguna izan zen Kevin Sites-en kasua (http://www.kevinsites.net).
CNNko erreportari horrek bitakora bat sortu zuen, eta tximista baino azkarrago hura ixtera
behartu zuen bere enpresak. Mª Luisa Oterok (2006) Espainian David Beriain aipatzen du,
zeren hedabide digital batean kokatu zen lehen blogaren egilea baita 1. Iturregi bat dator
Oterorekin, eta esaten du Beriain izan zela gerra batean blog bat sortu zuen lehenengo
korrespontsal espainiarra. 2003an, La Voz de Galicia kazetako bertsio digitalean Viaje a la
frontera izeneko bitakora plazaratu zuen lehen aldiz, non berriemaile berezi honek Golkoko
gerrari buruzko bere ikuspegi pertsonala ematen zuen. Iturregiri jarraituz, gaur berriemaile
berezi gehienek (Mikel Ayestaran 2, Antonio Pampliega 3, eta abar) beren bitakora daukate.
Oso interesgarri da Ayestaranen adibidea. Bere kontratuaren arabera hilean 16 testu idatzi
behar zituen ABC kazetarako, eta kopuru horretan blogean idazten zituen postak ere sartzen
ziren. “Bitakora euskarri berri bat da korrespontsalarentzat, non bertsio inprimatuan lekurik
ez duten testuak sar daitezkeen” (Iturregi, 2011: 252).

2.2.2. Tokiko kronika eta gizarte-kronika
1

http://www.lavozdegalicia.es/especiales/guerra_irak/index_diario.jsp
http://abcblogs.abc.es/salamagur/articulos
3
http://blogs.publico.es/antonio-pampliega/
2
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“Gizarte-kroniketatik gertu dagoen genero bat da. Han ‘elite’ baten protagonismoa azaltzen
da” (Díaz Noci, 2000: 209). Martinez Albertosen iritziz, gizarte-kronika tokiko kronikaren
alde oso berezi bat da, eta haren nortasuna pixkanaka urardotzen ari da, egunkarien sasipublizitatezko jarduera bat bilakatu baita (1983: 375). Tokiko kronika hiriko gaurkotasunari
lotuta dago, eta gehienetan oso subjektiboa da. Euskadiko hedabide digital batzuetan
egunero argitaratzen da halakorik, hiriko gizarte-bizitza islatuz. Beraz, maiztasun finko bat
dauka, eta bertan hiriko bizitzaren gertaera nagusiak (kontzertuak, inaugurazioak, liburu
berrien aurkezpenak, sariak, eta abar) oinarri hartzen ditu, eta giroari eta protagonistei buruz
iruzkin bat egiten du. Eredu honetan, izen-abizenak ezinbestekoak dira, eta nahiz eta
pertsonaia batzuk oso ezagunak ez izan, haien izena, lana edo nor ordezkatzen duten
kontatu behar da. Gizarte-kronika oso atsegina da, laudagarria eta goreslea. Ez dago erasojarrerarik, eta ez da inoiz sarkastikoa izango. Hemen Txema Soriaren La Mirilla 4 izeneko
kronika, eta Jon Mujikaren El callejón de las botxerías 5 aipatu behar dira.
Tokiko kronikan oraindik multimediatasunaren presentzia oso urria da, eta gehienetan
argazkiak dira ziberkomunikabideek gehien erabiltzen dituzten baliabideak. Hala ere,
argazki-galeria horiekin, kronistak berak ekoitzitako bideoak plazaratzen dira noizean
behin, eta batzuek —La Mirilla, besteak beste— hiriko ekitaldien agendan bilatzeko aukera
ematen diote irakurleari. Dena den, testu hutsak nagusitzen dira, eta estekak oso kasu
gutxitan erabiltzen dituzte testu barruan. Horrela esanda, badirudi ziberkazetaritzako
produktu honen berezitasunak beste informazio osagarri batzuekin lotzeko beharra
murrizten duela, baina, aldi berean, bere rol interpretatzaileak bere alderdi
multimediatikoaren ustiapenaren beharra areagotzen du, beste euskarri batetik hiriko
gertaera nagusien interpretazio bat emanez. Azken finean, kronikaren izaera interpretatibo
honetan, egilearen ikuspuntua testu, soinu eta irudien bidez aberasten denean, berriaren
kontaketa erakargarriagoa izaten da.

2. IRUDIA
Tokiko kronika. La Mirilla

4
5

http://info.elcorreo.com/vida-social/la-mirilla/
http://www2.deia.com/es/impresa/2009/06/12/bizkaia/herrialdeak/568261.php
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Iturria: elcorreo.com. 2011ko ekaina

2.2.3. Bidaia-kronika
Aspaldi, bidaia-kazetaritza bigarren mailako kazetaritzatzat hartua izan da. Are gehiago,
aditu batzuek, Martinez Albertosek (1983: 375) besteak beste, kazetaritza-generoa baino
gehiago literatura-generoa zela aipatzen zuten, ospe handiko idazleen literatura eskaintzeko
aitzakia bat, besterik ez. Azken urteotan, ordea, aisiaren garrantzia eguneroko bizitzan
handitu den heinean, pentsamoldea aldatu da, eta gaur, eskaria handia denez gero,
komunikabideek gero eta leku zabalagoa eskaintzen diote bidaia-kazetaritzari. Horrekin
batera, birmoldaketa teknologikoak eragina izan du bidaia-kronikan ere, eta blogen pisua
aipatu behar dugu hemen ere. Horra hor Paco Nadalen bitakora 6 edo Isidoro Merinoren El
viajero astuto 7 izeneko bloga. Hala ere, generoak aldaketa bat jasan du, eta, pixkanaka,
erreportajeak kronikaren lekua hartu du sarean, eta orain bidaia-kronika erreportajetik gertu
dagoen testu bat izaten da askotan.

3. IRUDIA
Bidaia kronika. Jesús Calleja aurkezlearen bloga
Iturria: http://www.jesuscalleja.es/. 2011ko ekaina
6
7

http://blogs.elpais.com/paco-nadal/
http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/
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Bidaia-kronika oso literarioa da, eta, atzerriko korrespontsalen kronikek ez bezala,
bidaia-kronikek ez dute kazetaritza-motibazio argirik. Testu mota honetan, gehienetan,
idazle entzutetsuek eginiko bidaien testigantza ematen da. Askotan atzerrira egindako
egonaldi baten fruitua da. Sarean oso interesgarriak dira kronistak bidaiaren irudiaz egiten
dituen kontakizun eta deskripzioak, batez ere horretarako eskumenean dituen argazkiak
erabiltzen dituenean. Alde grafikoak berebiziko balioa dauka Interneteko bidaia-kronikan.
Izan ere, sarritan argazki batekin hasten da narrazioa. Infografia, mapa eta planoei esker,
kronika horiek, esan beharrik ez dago, ez daukate zerikusirik orain arte hedabide
tradizionaletan egin dituzten ohiko kronikekin. Paperean pentsaezina den balio erantsi bat
gehitzen diote kontakizunari, eta esteken bitartez irakurlearen esku jartzen ditu herrialdeei
buruzko materialak, artikuluak eta argazkiak. Tresna horiek guztiak herrialde batzuen
inguruan informatzeko lagungarri izango direlakoan eskaintzen dira. Are gehiago, bidaiakronikak batzuetan zuzenean lotuta daude egonaldiaren plangintzarekin eta erreserbekin —
hau da, ostatuak, museoetako sarrerak eta orotariko erreserbak egiteko zerbitzua—. Kronika
tradizional eta osagarri multimediak bateratu zituen kronista ezagunetako bat Matt Gross
izan zen. New York Times egunkariko kazetari horrek, bloga ez ezik 8, sms-ak ere erabili
zituen bere irakurleekin harremanetan jartzeko. Are gehiago, istorio batzuk Google Maps
tresnarekin diseinatu zituen. Bere bitakorak iruzkinak ehunka jaso zituen erretiratu baino
lehen. Bidaia-kronika eskuragarriak izanik sarean, testua irakurtzean ziberkronistaren
eskutik edonondik bisita gidatuak egiteko posibilitatea dauka irakurleak, hiri edo leku bat
ezagutzeko erarik onena. Bidaia-kronikak bistan da bi abantaila handi dituela:


Turismo eta aisia. Aisiaren arloa garrantzi handia hartzen ari da egungo euskal
gizartean, eta kronika horrek gida moduko bat izan nahi du irakurlearentzat.
Idazteko estiloa arina da, eta aholkatutako leku turistikoak laudatu egiten ditu.
Baliabide ugari daude sareko kronikan, hala nola, gigak, mapak, telefonoak,
txangoak, iradokizunak, eta abar.



Dibulgazioa. Dibulgazio-kronika horrek irakurleei hurbilduko dizkie arrotz zaizkien
kulturak. Ikuspuntu etnografikotik bizimodu desberdinak ezagutzeko bidaia bat
proposatzen dio irakurleari. Alde grafikoak ere garrantzi handia dauka.

Hedabide klasikoetan nabaria da bidaia-kazetaritzaren presentzia, eta, arestian aipatu
legez, kazetariak dira gehienetan horretaz arduratzen direnak, hala nola Roge Blasco,
Arantxa Neyra, Paco Nadal edo Isidoro Merino. Ziberespazioan, aldiz, blogak aipatu behar
dira berriro. Bidaiei buruzko blogak gero eta ugariagoak dira sarean, nahiz eta batzuetan
egileak profesionalak ez izan. Nolanahi ere, bitakora entzutetsu batzuk badira gure artean,
esate baterako, Edurne Pasaban mendizalearen webloga 9. Baina hori kirol-kronikatik
gertuago legoke.

2.3. Gai bati buruzkoak

8

http://frugaltraveler.blogs.nytimes.com/. Matt Gross-ek 2010ean bidaia-kazetaritza utzi zuen. Haren
ordezkoa Seth Kugel da orain.
9
http://www.edurnepasaban.com/blog/
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Egunkariko esparru jakin batzuk —kirola, politika, zezenak, artea edo ekonomia, besteak
beste— kronika moduan ematen dira. Gaiari dagokionez, hauek bereizten dira sarean:

2.3.1. Gertakizun-kronika eta epai-kronika
“Gertakizunak ez du interes politiko, ekonomiko, kulturalik. Giza interesa nagusia da”
(Díaz Noci, 2000: 209). Kronika mota honetan, gaiaren tratamendua sentsazionalista da, eta
barnean gertakizun odoltsuak —hilketak, heriotzak, istripuak, hondamendiak— eta gertaera
morbosoak —eskandalu polizialak eta sexualak bereziki— aurki daitezke. Guillermo
Lopezen (2003: 484) eta Ainara Larrondoren iritziz (2008: 237), testu horien presentzia
sarean nahiko urria da, eta oro har bertsio inprimatuetan plazaratu diren eduki berberak
izaten dira.
Bestalde, aurrekoarekin erlazionatuta ezin da ahaztu kronika judiziala. “Epai-kronika
gertakizun-kronika duintzeko saiotzat har daiteke” (Martínez Albertos, 1983: 367). Auzitegi
eta epaitegiekin zerikusirik duten gauzak, albiste gisa ez ezik, kronika moduan ere eman
ditzakegu. Eredu horrek arrakasta handia izan du, batez ere AEBn. Gertaera odoltsu bat
juzgatzen denean epai-kronikak epaiketa-gelan gertatzen den guztia jasotzen du. Logikoa
denez, kronistarentzat ezinbestekoa da zigor-zuzenbidea ezagutzea.

2.3.2. Kronika politikoa
Parlamentuari buruzko informazioak dira batez ere, eta gaia arintzeko kronika moduan
ematen dira. Guillermo Lopezek dioen bezala, bai sarean, bai hedabide generalistetan aurki
daiteke eredu hori (2003: 480). Hala ere, Kazetaritza 2.0 deritzona dela-eta, formula berriak
zabaldu dira kronika politikoan: babesteko digitalak (konfidentzialak) eta hautagaien blogak
kanpaina politikoetan. Horiek haize berri bat eman diote eredu honi.
Sarearen erabilera politika-arloan 2004an hasi zen, hain zuzen, Vermont-eko
gobernadorea, Howard Dean, blogen indarraz baliatu zenean primarioak irabazteko, eta,
bide batez, 7,4 milioi dolar bildu zituen Interneten. Gero beste politikari batzuk —G.W.
Bush edo Jonh Kerry, besteak beste— Dean-en arrakastaz konturatu ziren, eta bitakorak
beren hauteskunde-kanpainetan sartu zituzten. Politikarien interes hori hurrengo
hauteskundeetan bizkor hazi zen, Obama-ren kanpaina arrakastatsura heldu arte. Horrek,
ahalegin askoren ondoren, 2008an Interneti esker lortu zuen bere asmoa betetzea, eta
presidente bihurtu zen. Gaur egun, Obamaren kanpainak erakusten duen bezala —eta
bereziki hortik aurrera—, Internetek eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek
(IKT) lehen mailako papera daukate alderdi politikoen estrategietan, eta haien hautagai
nagusien presentzia blogen eta sare sozialen bidez bideratzen da nagusiki. Hori 2009ko
lehendakaritzarako kanpainan agerian geratu zen (Peña, 2011: 9-12). Euskal
Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan hautagaiak beren kanpainen segimenduaz
arduratu ziren sarean, eta haien bitakoretan kanpaina-egoeraren txosten zehatzak aurki
zitezkeen, kronologikoki ordenatuak eta soinu- eta bideo-artxiboekin hornituak. Hautagaien
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artean, Juan Jose Ibarretxeren 10 eta Patxi Lopezen arteko norgehiagoka nabarmendu zen.
Borroka Internetera eroan zuten, eta blogen bidez hauteskunde-mitinak ere zuzenean eman
zituzten.
Bestalde, kronika politikoarekin erlazionatuta, Ainara Larrondok konfidentzialak
aipatzen ditu, non informazio interpretatuak ere aurki daitezkeen (2008: 236).
Komunikabide horiek izugarri ugaldu dira sarean, eta beste hedabideek alde batera utzi
dituzten informazio politikoak plazaratzen dituzte. Gertaera horiek politikatik gertu daude,
eta batzuen ustez egiaztatu gabeko zurrumurruak baino ez dira. Kazeta konfidentzial horiek
kazetari ospetsuen ardurapean argitaratzen dira, eta arrakasta haien ikuspegiaren
sinesgarritasunaren menpekoa da. Probarik gabeko esamesak diren neurrian, dena
irakurleak kazetariarengan duen konfiantzaren esku geratzen da. Konfidentzial entzutetsu
batzuk elConfidencial.com 11 edo El Confidencial Digital 12 dira.

2.3.3. Kirol-kronika
“Azkenengo urteotan kirol-kazetaritzaren garapena oso nabarmena izan da. Teknologiaren
alorrean izan diren aldaketek gero eta erakargarriago bihurtu dute kazetaritza mota hau.
Ikusgarritasunaren faktoreari —irudiaren indarrari— bete-betean emanda dago gainera”
(Ramirez de la Piscina, 1998: 301). Gizarteak kiroletan interes handia izan du betidanik, eta
gaur jakin-mina inoiz baino handiagoa da kirol profesionalaren inguruan mugitzen diren
interes komertzialengatik eta dirutzagatik. Horregatik, kirol-kazetaritza da audientziarik
handiena lortzen duen kazetaritza mota, eta lehen mailako gaia bihurtu da egungo gizartean.
Futbola fenomeno horren erakusle garbienetako bat da. Esate baterako, Deloitte-k
argitaratzen duen Annual Review of Football Finance izeneko txostenaren arabera 2011n
futbolak 16.300 milioi euro sortu zituen Europan.
Gure artean kirolei buruzko informazioak kronika moduan planteatzen dira, eta
kronistak, gertatutakoa kontatu ahala, baloratu egiten ditu jokoaren kalitatea, faktore
estrategikoak, eta abar. Kasu horretan, kazetaria kiroletan aditua da, eta haren iritzia argi
nabaritzen da, baina “kazetariak muga garbi bat errespetatu beharko luke: gauza bat da
etxeko taldearen alde jotzea, eta beste bat, oso bestelakoa, forofismo itsu eta merkean
erortzea. Marra hori bereizten ez dakienak ez luke kirol-kazetaritzan aritu behar. Norberaren
sinesgarritasuna zaintzea funtsezkoa baita auzi horretan” (Ramirez de la Piscina, 1998:
313). Kirol-kronika egitea jendeak uste duen baino zailagoa da, zeren irakurlea espezialitate
horretako jarraitzailea da, eta, gehienetan, aditua gainera. Beraz, ezin du gehiegikeriarik
egin; bestela irakurlea minduko da. Kontuz ibili behar da jarraitzailea beste alorretan baino
zorrotzagoa eta kritikoagoa delako.

10

www.ibarretxe.com
http://www.elconfidencial.com/
12
http://www.elconfidencialdigital.com/
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4. IRUDIA
Taldearen taktikak kirol-kronika batean
Iturria: Marca.com, 2011ko ekaina

Gorago aipatu den bezala, sareak kirol-kronika errotik eraldatu du. Kronika giro berrira
moldatu da, eta kirol-kronikak besteek baino hobeto egin du salto hori. Kirol-kronikak
ustiatzen ditu sareak eskaintzen dituen aukera teknologiko eta diskurtsibo berriak gainerako
kronika motek baino gehiago. Salaverriak eta Armentiak irrati-estiloaren eragina aipatzen
dute bereziki, eta ‘zuzeneko kronika’ren eta ‘azken orduko kronika’ren garrantzia
azpimarratzen dute. Aditu horien ustez, eredu hau Internetek eskaintzen dituen aukera
guztiez baliatzen da, eta, estekak ez ezik, bideoak eta infografiak ere eskaintzen dira
askotan. Gaurko kirol-kronika digitalaren parametro berriek osagarri horiek erabiltzea
eskatzen dute, eta horixe da, hain zuzen ere, kronika inprimatutik bereizten duena. Sarean,
esate baterako, futbol-partida batean iruzkina emateaz gain, kazetariak fitxa teknikoa,
emaitza, parte hartu duten jokalariak eta minutuak, golak, eta abar eman behar ditu, eta
hortik irtengo da iruzkina (ze ondo edo ze gaizki egin zuten). Interneten egotea estrategia
diskurtsibo horri mesedegarri zaio, eta horrela golen bideoak, jokalarien adierazpenen
bideoak, taldeen taktiken infografiak edo sailkapenen infografiak erabiltzen dira
ziberespazioan kronika mota hau aberasteko.

5. IRUDIA
Kirol-kronikaren osagai grafikoak
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Iturria: elpais.com, 2011ko ekaina

Bestalde, kirol-kronika digitalaren estiloak ezaugarri batzuk izan behar ditu:


Kirol-kronikak bi ikuspegi onartzen ditu: a priori eta a posteriori. Zer gertatu zen
partida hasi baino lehen (eta giroa) eta zer gertatu zen ondoren. Bi osagai horiek
kirol-kroniketan beste inon ez dira ageri. Zezen-kronikak, politika-kronikak, gizartekronikak eta kultura-kronikak, ordea, kronika a posteriori baino ez dute onartzen.
Gertaera amaitu ostean egiten dira beti.



Kirol-kronikak, bi aurkari daudenean, gutxienez fitxa teknikoa eroaten du. Aldiz,
politika-kronikak, gizarte-kronikak eta kultura-kronikak ez dute fitxa teknikorik
behar. Bai, ordea, giroaren eta protagonisten inguruko informazioa eta
zehazkizunak.



Egitura albistearena baino libreagoa da. Ez du zertan piramide irauliaren egitura
aintzat hartu. Modu kronologikoa erabil daiteke.



Eskuarki kronistaren eta (partidan, kontzertuan edo zezenketan zegoen) publikoaren
artean adostasun bat dago, eta iruzkinak hori erakusten du. Kronista gertaera ikusi
zuten ikusleen iritziarekin bat dator. Sintonia bat dago kazetariaren eta ikusleen
artean. Dena den, kazetaria nolabait epaile bihurtzen da, zerbait kontatzen du, baina
aldi berean epaitu ere egiten du.



Kazetariak modu inpertsonalean hitz egiten du. Forma inpertsonalak erabiltzen dira.
“NI” saihestu behar da. Horretaz gain, hizkuntza zaindu behar du. Kirola gustuko
duten irakurle guztientzat ulergarri eta atsegina behar dute izan kronikek.

2.3.4. Zezen-kronika
Betidanik, zezenketen nondik norakoak kontatzeko genero hau erabili ohi da. Baina kronika
mota honi dagokionez, aipatu behar da ez dela eboluzionatu eta sarean ia ez duela
presentziarik. Testu hauek paperean baino ez dira ematen, eta Internetera salto egiten
dutenean eduki berberekin argitaratzen dira. Eredu horrek ez du etorkizun oparorik sarean.
Kronika hauetan ere kazetaria nolabait epaile bihurtzen da, ikuskizunaren gorabeherak
kontatzen ditu, eta aldi berean toreatzaile eta zezenen portaeraren inguruko iritziak ematen
ditu. Zentzu horretan, kazetariaren eta ikusleen arteko sintonia aipatu behar da, zeren
kronistaren interpretazioak hori islatzen baitu. Zezenketa-kronikak nahitaez aipatu behar
ditu zezenen ganadutegia (fitxa tekniko gisa), zezen-hiltzaileen izenak, publikoa, sariak,
ezbeharrak (ustekabeak) eta meteorologia, eta, esan dugunez, a posteriori baino ez da
idazten. Hizkuntzari dagokionez, oso hizkera berezi bat behar dute testu horiek. Gizarteko
sektore zehatz bati zuzenduta daude, baina, gainerako kroniketan ez bezala, irakurlea aditua
ez bada ulertezina gertatuko zaio.

2.3.5. Kultura-kronika
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Honetan, berriz, giroaren eta protagonisten inguruko informazioa eta zehazkizunak
nagusitzen dira. Gertaera edo ikuskizuna amaitu ostean egiten dira (a posteriori baino ez du
onartzen). Guillermo Lopezen aburuz (2003: 485), ikuskizun-kronika ere esaten zaio, eta
kontzertuak, estreinaldiak eta zezenketak, besteak beste, aurki daitezke kronika mota honen
barruan. Gizarte-kronikaren alde oso berezia izango litzateke berarentzat.

2.4. Kronistak eta blogariak
Kronikari buruzko atal honi amaiera emateko, blogaren eta genero honen arteko erlazioa
aipatu behar da. Beste generoek bezala, kronika paperetik ziberespaziora pasatu da, eta
eboluzio horretan bitakorak lehen mailako protagonismoa hartu du, hainbesteraino non gaur
egun genero hori gehienbat blogetan lantzen den. Bitakorak gain behera zetorren kronikari
haizea eman dio.
Horren inguruan luze hitz egingo da hurrengo ataletan. Beraz, ez gara luzatuko.
Edozein kasutan, kronikaren eta blogaren arteko antzekotasunak azpimarratu nahi ditugu.
Jatorri desberdina baldin badute ere, funtsean ildo beretik doaz bi eredu horiek. Biek
informazioaren eta interpretazioaren erdibidean dagoen antzeko erretorika dute, eta,
gainera, bietan egileak garrantzi handia du: bere ikuskera pertsonala nagusitzen da. Are
gehiago, gai-tratamenduan ere parekotasun bat dago, zeren kazetariak ez baitu gertakarien
berri ematen soil-soilik. Interpretatu eta azaldu ere egiten ditu. Haatik, desberdintasun handi
bat dago hipertestu eta interaktibotasunaren ustiapenari dagokionez. Hau da, bloga da
sareak ematen dituen aukerak hobeto aprobetxatzen dituena. “Eta bide batez kronikak eta
gainerako informazio-generoek etorkizunean jarraitu ahalko duten eredua ezartzen ari da”
(Salaverria, 2005: 157). Hori guztia kontuan hartuz, Salaverriarekin bat gatoz esaten
duenean informazio-generoak berritzeko blogen fenomenoari adi egon behar dugula.
Horrek guztiak argi uzten du zibergeneroak etorkizunean aldatuko dituzten ezaugarri
formalak testuinguru horretan sortzen ari direla.

3. Bibliografia
ARMENTIA, J.I. (2009): “Hedabide elektronikoak eta diskurtso berriak”. In RAMÍREZ DE LA
PISCINA, Txema. Kazetari aditua unibertso digitalean. Bilbo: Udako Euskal
Unibertsitatea. 158-180.
ARRIETA, M; BASTERRETXEA, J.L.; GONZÁLEZ, M.; GUTIERREZ, A.; RAMÍREZ DE
LA PISCINA, T.; TORREGARAI, I.; URKIZA, A.; ZUBEROGOITIA, A. (ed.) (2005):
Kazetaritza
euskaraz:
Oraina
eta
geroa.
Leioa:
UPV/EHU.
Online:
http://www.argitalpenak.ehu.es/p291content/eu/contenidos/libro/se_ccsspdf/eu_ccsspdf/adjuntos/kazetari.pdf [Kontsulta: 201103-22]
AZKUNE MENDIA, Iñaki (1989): Zezenak Euskal Herrian: gure baitan dituzten erro luzeezkutuak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.

140

Con formato: Finlandés

ZIBERKAZETARITZAKO IDAZKERA ETA GENERO BERRIAK

BELENGUER, Mariano (2002): Periodismo de viajes. Comunicación Social Ediciones y
Publicaciones
BERRIA (2006): Estilo Liburua. Andoain: Berria S.A.
CANTALAPIEDRA, María José (2004): “Enlazar la información”. In: Hipertext.net, 1. zk.,
http://www.hipertext.net/web/pag233.htm [Kontsulta: 2011-03-22].
CASERO, Andreu (2009): “Revolución en la esfera pública: cómo la web 2.0 y el periodismo
ciudadano transforman la política y sus escenarios”. In: Congreso de Ciberperiodismo y
Web 2.0. Leioa: UPV/EHU.
DÍAZ NOCI, J. (2000): Informazio-generoak , UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo.
DÍAZ NOCI, J., SALAVERRIA, Ramón
ciberperiodística. Bartzelona: Ariel.

(koord.)

(2003).

Manual

de redacción

EDO, C. (2003): Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en la noticia,
las fuentes y los géneros, Sevilla: Comunicación social.
ITURREGI MARDARAS, Leire (2011): Origen y evolución de la relación entre periodistas y
militares en operaciones. El sistema de empotrados Irak 2003. Doktorego-tesia.
UPV/EHU.
LANDOW, George (1997): Teoría del hipertexto. Bartzelona: Paidós.
LARRONDO URETA, Ainara (2008): Los géneros en la redacción ciberperiodística, Bilbo:
UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua.
LARRONDO URETA, Ainara (2010): “Propuesta metodológica para una aproximación
empírica a los géneros ciberperiodísticos”. In ZER, 28, Bilbo: UPV/EHU.
LÓPEZ, Guillermo (2003): “Géneros interpretativos: el reportaje y la crónica”. In Díaz Noci, J.,
Salaverria, Ramón (koord.). Manual de redacción ciberperiodística. Bartzelona: Ariel.
LÓPEZ, Guillermo (2009): “¿Periodismo participativo o agitación ideológica? La campaña
electoral de 2008 en la blogosfera española”. In: Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0.
Leioa: UPV/EHU.
MARTÍN VIVALDI (1981): Géneros periodísticos. Madril: Paraninfo.
MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. (1983): Curso general de redacción periodística. Madril:
Paraninfo.
MARTÍNEZ DE SOUSA, José (2003): Libro de estilo de Vocento. Gijón: Tea.
MESO, Koldo (2009): Euskal Herriko kazetari digitalen lanbide-jarrerak eta lan-egoera.
Leioa: UPV/EHU.
ORIHUELA, José Luis (2005): “Tipología y formatos de enlaces de hipertexto”. In:
<http://www.unav.es/digilab/enl/enlaces.htm> [Kontsulta: 2011-03-22].
OTERO LÓPEZ, María Luisa; CALVO FERREIRO, María Dolores; LÓPEZ GARCÍA, Xosé
(2006): “Las bitácoras y la prensa digital: el blogging en las redacciones gallegas”,
Universidad
de
Navarra.
Url:
www.unav.es/fcom/cicom/2006/docscicom/2_OTERO_LOPEZ.pdf [Kontsulta: 2011-0322].
PALACIOS, M; DÍAZ NOCI, J. (2007): Ciberperiodismo: Métodos de investigación. Bilbo:
UPV/EHU.

141

Con formato: Alemán
(Alemania)

INTERPRETAZIO-GENEROAK: KRONIKA

PANIAGUA, Pedro (2009): Información e interpretación en periodismo. Hacia una nueva
teoría de los géneros. Bartzelona: UOC.
PEÑA, Simón; PEREZ DASILVA, Jesús (2011): “Internet y participación ciudadana en las
elecciones autonómicas de Euskadi 2009”. XVII Congreso Internacional de la SEP.
Valladolid.
RAINIE, Lee; FOX, Susannah; FALLOWS, Deborah: “The Internet and the Iraq War”. Pew
Internet and American Life Project, Washington. URL: http://www.pewinternet.org
RAMÍREZ DE LA PISCINA, Txema (1998): Kazetari-lana Euskal Herrian. Bilbo: Udako
Euskal Unibertsitatea
RAMÍREZ DE LA PISCINA, Txema (2009): Kazetari aditua unibertso digitalean. Bilbo:
Udako Euskal Unibertsitatea.
REY, Laura (2000): Bilbao y los toros: cinco siglos de historia. Bilbao: Junta Administrativa de
Vista Alegre.
RODRIGUEZ PASTORIZA, Francisco (2006): Periodismo cultural. Madril: Ed. Síntesis.
ROST , Alejandro (2003): “Una propuesta metodológica para estudiar el hipertexto en el
periódico digital”. In: Anàlisi, 30. zk., 169-183.
SALAVERRIA, Ramón (2005): Redacción periodística en Internet. Iruñea: Eunsa.
WARREN, Carl (1979): Géneros periodísticos informativos. Bartzelona: ATE.

142

8. KAPITULUA
Genero dialogikoak. Elkarrizketa eta beste batzuk
Koldo Meso Ayerdi

8.1. Sarrera

Ziberespazioko hedabideek kazetaritza-paradigma tradizionala birsortzen lagundu dute, eta
jada ohikoa da “kazetaritza-forma berri bat dagoela onartzea, nonahiko albisteekin,
informaziorako sarbide globalarekin, berehalako estaldurarekin, elkarreraginarekin,
multimedia-edukiekin eta edukiaren erabateko pertsonalizazioarekin” (Pavlik, 2001: 13).
Ziberkomunikabideen hizkuntzak kazetaritza-hizkuntzaren oinarrizko ezaugarriak baditu
ere, baditu hainbat berezitasun. Prentsaren hizkuntza idatzia, irratiaren soinu-hizkuntza eta
telebistaren ikus-entzunezko hizkuntza erabiltzeko aukera duenez, abantailak partekatu
(Dube, 2000; Larrondo, 2008), eta, aldi berean, muga garrantzitsuenak gainditu eta bere
hizkuntza gara dezake. Hori dela-eta, “kazetaritza-hizkuntzak eduki beharreko ezaugarriez
hitz egiten dugun bezala, kazetaritza-hizkuntzak Interneten eduki beharreko ezaugarriak
aipatzen hasi behar dugu” (Vilamor, 2000: 62).
Hori bai, Ainara Larrondo-k aipatu bezala, hizkuntzak ez du bere gehienezko garapenmaila lortu. Eragile teknologiko jakin batzuek ziberkomunikabideek gaur egun
hedabidearen gaitasunak erabat ustiatzea eragozten dute. Aurrerapenek, ordea, optimista
izaten laguntzen digute, eta denbora-kontua dela zehazten dute.
Aipatutako ezaugarriez gain, badira kontuan hartu beharreko ziberkomunikabideen
beste ezaugarri nagusi batzuk, besteak beste, denborazkotasuna, sasoikotasuna (Díaz Noci,
2004), aldiberekotasuna (Salaverría, 2004), eguneratze-maiztasuna eta edukia (López et al.,
2005), espezialitate mugagabea eta pertsonalizazioa (Meso, 2006).
Hala ere, asko dira ziberkomunikabideetan ezaugarri nabarmenak identifikatu eta
aztertu dituzten adituak (Lasica, 1996; Pérez-Luque eta Perea, 1998; Orihuela, 1999; Diaz
Noci, 2001; Navarro, 2001; Edo, 2002; Paul eta Fiebich, 2002; Orihuela, 2002; García de
Torres eta Pou, 2003; Álvarez Marcos, 2003; Salaverría, 2005).
Sareko hedabideen ezaugarri definitzaile ugari egon arren, bada hiru berezitasun nagusi
izendatzeko adostasun bat: hipertestualtasuna, multimediatasuna eta elkarreragina; hain
zuzen, Deuze-k (2001) iradokitako funtsezko ezaugarriak.

8.1.1. Hipertestua (eta hipermedia)

Ziberkazetaritzaren berrikuntza nagusia izan zen kontzeptu hori Vannevar Bush kanadarrari
zor diogu. 1945ean Memex proposatu zuen, makina kontzeptual bat informazio-kopurua
eskergak bil zitzakeena. Informazio-masa ikaragarri hori jasotzeko, bertan interesatzen
zitzaizkion datuak eskuratu ahal izateko, erabiltzaileak leku batetik besterako joateko
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bideak eta loturak sortzeko aukera izan behar zuen. Hogei urte geroago, Ted Nelson-ek
horri “hipertestua” deitu zion, eta 1981ean Xanadu izeneko datu-base hipertestual bat sortu
zuen (Díaz Noci, 2000).
Hipermedia honela defini daiteke: “Informazio testualaren, ikusizkoaren, grafikoaren
eta soinuzkoaren antolaketa, sistema horren barruko informazioaren arteko elkarteak
sortzen dituzten loturen bitartez egina” (Caridad eta Moscoso, 1991: 48). Hipertestuari
esker, informazio batean kokatzen diren estekek beste testu batzuetara eramaten gaituzte.
Testuaren kontzeptu berri bat sortu zen. Hori, jada, ez da itxita dagoen elementu bat.
Estekak ateak izango dira irakurleak jatorrizko testuarekin zerikusia duten beste izkribu
batzuetara joan ahal izateko (Ramírez de la Piscina, 2009). Lotura batek testu-informazio
batzuk lotzen baditu, hipertestua da; soinu batzuk lotzen baditu, hiperaudioa; irudi batzuk
lotzen baditu, hiperbisuala da. Ohikoena, ordea, informazio mota ezberdinak (testua, soinua,
irudiak, eta abar) multzo, egitura edo sistema baten barruan elkarrekin lotuta egotea da.
Hori hipermedia da. Horrela gizakion pentsamendu-sistema hobeto islatu nahi da.
Pentsamendua ez da hitzezkoa bakarrik, eta ezin da testuan bakarrik islatu. Testua
sekuentziala da: gauzak (eta esaldiak) banan-banan doaz eta bata bestearen ondoan.
Pentsamendua, aldiz, ez (Díaz Noci, 2000).

8.1.2. Multimedia

Internet informazio-euskarri gisa erabili arte, hedabideak hiru talde nagusitan sailka
zitezkeen: idatzizko hedabideak, telebista eta irratia. Lehenengoetan, testu eta argazkiak
ziren nagusi; bigarrenean, bideoa; eta hirugarrenean, soinua. Kazetaritza digitalean, formatu
horiek guztiak dokumentu bakar batean uztartu ahal dira.
Multimediatasunaren funtsa da diskurtso-unitate batean informazio mota ezberdinak
sartzea: testua, irudiak (geldiak zein mugimendudunak), soinuak, datu-baseak (eta haietan
bilatzeko programak) edo programa exekutagarriak (esate baterako, Java applet direlakoak).
Hasiera batean, kazetaritzan informazioa testuala zen, batik bat. Gero, irudia eta soinua
etorri ziren, ikus-entzunezko komunikabideen eskutik. Multimediatasuna harantzago doa,
eta kazetaritza-mezu bera ere garatuz doa. Gaurko gazteak (etorkizuneko irakurleak izango
direnak) testuala ez den informazioa jasotzera ohituta daude. Informazioa jasotzeko
ohiturak aldatu egin dira. Etorkizuneko informazio-erabiltzaileak, kontsumitzaileak alegia,
beste usadio batzuetara ohituta daude. Haientzat informazioa multimedia da, aktiboak dira
(hautatzen baitute zer informazio eta zenbaterainokoa nahi duten), eta haiek eskatuko
dituzte informazioa jasotzeko (eta egileen aldetik, egiteko) modu berriak.

8.1.3. Elkarreragilea

Neurri bateraino, komunikabide guztiak interaktiboak dira, baina ezaugarri hori areagotu da
—eta aurrerantzean gehiago— elektronikoetan. Elkarrekintza edo interaktibotasuna zera da:
erabiltzaileak sistemari galdetzeko eta harengandik erantzun bat edo informazio bat nahi
duen erara jasotzeko gaitasuna. Igorleak, ohiko komunikabideetan ez bezala, ez du
bidaltzen aldebakarreko mezu bat, hartzaileak onartzea edo ez onartzea daukana (ezin
dezake besterik egin). Beraz, masa-komunikabidearen kontzeptua apurtzen da, zeren masakomunikazioak oinarrian igorle bat (komunikabidea) eta hartzaile bat (publikoa) ditu.
Komunikabide interaktiboen aurrean, hartzaileak erabakiak hartzeko gaitasuna du, eta bere
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nahietara egokitutako mezua eratzeko ere bai. Baita igorlearekin —eta beste hartzaileekin
ere— mintzatzeko ere.
Gaur egungo komunikabideak dialogikoak dira, eta ez elkarrizketa gehiago dagoelako,
baizik eta, aurreko komunikabideekin alderatuz, orain arte ezagutu ditugun parte hartzeko
ereduetatik nabarmen urrundu direlako eta handiagoa delako komunikabideek egiten duten
esfortzua elkarrizketa hori eskaintzeko hedabideen eta irakurleen artean.

8.2. Elkarreragin edo interaktibotasunaren kontzeptua

Ziberkazetaritzaren teoriak sakon aztertu eta ikertu ditu aipatutako ezaugarri horiek guztiak
(eta beste batzuk ere), eta kazetaritza-mezuak aurkezteko ordena berri bat konfiguratzeko
eta hizkuntza-kode berriak sortzeko parametro horiek oso garrantzitsuak direla ondorioztatu
da.
Horren adibide dira sekuentzialtasunik ezaren (hipertestua eta hipermedia),
multimediatasunaren eta elkarreraginaren printzipioetan oinarritutako hedabideen
hizkuntzaren garapena islatzen duten kazetaritza-generoak. Elkarreragina edo
interaktibotasuna, hain zuzen, kapitulu honetan aztertuko dugu. Elkarrizketa-izaera duten
ziberkazetaritza-generoetan, irakurleek parte-hartze zuzena duten generoetan (foroak,
txatak, inkestak, elkarrizketa digitalak), informazio-generoetan (albisteen eta iruzkinen
bidalketaren bidez) eta arrazoiketa-generoetan (non iritziak adieraz daitezkeen: eztabaidak,
blogak, irakurleen gutunak, iruzkinak, sare sozialak…).
Ziberkazetaritzaren gainerako ezaugarri partikularrak gutxietsi gabe, sarrera labur
honetan, elkarreraginaren ikerketa laburrari jarriko diogu arreta. Interneten ezaugarri
berezkoa eta ziberkomunikabideen berezitasun determinatzaile eta berritzaileenetako bat da
(Rogers, 1986; Prestinari, 1994; Morris eta Ogan, 1996; Rafaeli eta Sudweeks, 1997;
Kenney, Gorelik eta Mwangi, 2000; Sádaba, 2000).
Elkarreraginaren kontzeptua zehazterakoan, ordea, ez dago adostasunik. Termino
anbiguoa da (Domínguez, 2007), eta fenomeno berriaren ikertzaileek gehien
aztertutakoetako bat. “Egiazki, elkarreragina termino konplexua da; edukiak kontsumitzean,
demokratizazioaren eta askatasunaren sinonimoa da, hedabidean erabiltzaileen parte-hartzea
sustatzen duelako eta hipertestualtasunari atxikita dagoelako” (Larrondo, 2008).
Askoren iritziz, elkarreragina “kazetaritza elektronikoaren ekarpen espezifikoena” da
(Tucher, 1997). Deuze-ren arabera (2001), hori ziberkomunikabideen oinarrizko ezaugarri
bat da, nahiz eta sarean agertu ziren lehenengo hedabideek oso elkarreragin gutxi izan.
Terminoaren definizio posible guztietatik, lehenik eta behin, Larrondok (2008)
zehaztutakoa jasotzea interesatzen zaigu. Testuaren zentzua sortzeko eta hari zentzua
emateko sistemak erabiltzaileari ematen dion gaitasun gisa ulertzen du Larrondok
elkarreragina. Egilearen ustez, informazio-testu digitala eratzeko prozesuan, kazetariak
eskumen tradizional batzuk galtzen ditu, eta hartzaileek elkarreraginerako ahalmen
handiagoa lortzen dute. Ildo horretan, hainbat mailatako informazioa eskuratzeko
hiperesteken bidez nabigatzeko gaitasun gisa ulertzen du elkarreragina. Gaitasun horri
esker, zibertestuak informazio desberdin bat eskaintzen die bere kontsumitzaileei.
Ziberkomunikabide baten aurrean, irakurlea ez da soilik hartzaile pasibo bat. Bere eskuhartze maila, gainera, areagotu egin da kazetaritza digitala garatu den neurrian (Ramírez de
la Piscina, 2009).
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Gauzak horrela, Interneten informazioa ez zaio jada publiko masibo bati zuzentzen,
banako askori baizik. Bakoitzak bere informazio-behar partikularrak ditu. Informazioa
erabiltzaileen profil zehatzaren arabera planifikatzen eta lantzen da, betiere sistemak
ahalbidetzen duen elkarreragin selektiboaren arabera, edo “edukiarekiko elkarreraginaren”
arabera (Massey eta Lévy, 1999).
Hainbat egile bat datoz elkarreragin selektiboa (programak eskaintzen dituen aukeren
artean hautatzera mugatzen da) maila handiagoko beste elkarreragin batzuetatik oso urrun
dagoela baieztatzean; esaterako, parte-hartze konstruktiboak eskaintzen duen
elkarreraginetik. Horrek egileak aurreikusi gabeko proposamen berriak sortzeko aukera
ematen dio erabiltzaileari (Felipe, 2000). Hala, elkarreragin-mailaren eta parte-hartzearen
mailaren arabera, hainbat egilek eskainitako sailkapenak daude (Vittadini, 1995; Jensen,
1998; Moreno, 2002). Haien aburuz, elkarreragina oinarrizko maila batetik (sistema linealen
berezko maila) landuago batera doa, eta erabiltzaileak, aldi berean, igorle eta hartzaile
potentzial bilakatzen dira.
Orain arte jasotakotik, beraz, kazetaritza-elkarreraginak askotariko eredu teorikoak eta
sailkapenak onartzen dituela ondorioztatzen da. Berners-Lee-ren ekarpenarekin (2000)
gelditzea interesatzen zaigu, ordea. Elkarreraginaz hitz egitean, egileak erabiltzailearen
hautatzeko eta sortzeko gaitasuna nabarmentzen du. Are gehiago, elkarreraginaz baino
nahiago du “elkarsormenaz” hitz egin. Erabiltzailea hartzaile aktibo bilakatzen da. Horrek
esan nahi duena da publikoa mezuen hartzaile pasibo hutsa izatetik hedabideetan
adierazteko gaitasuna duen igorle izatera pasatzen dela. Alejandro Rost-en arabera,
elkarreragina “erabiltzaileei/irakurleei edukien aukeraketan eta adierazpen- eta
komunikazio-aukeretan (elkarreragin komunikatiboa) botere handiagoa emateko
hedabideak duen mailaz mailako gaitasun aldakorra da” (Rost, 2006: 195). Elkarreraginak
eskaintzen duen hautatze-aukera horri esker, kazetaritza demokratiko, plural eta irekiago bat
praktika daiteke.
Erabiltzaileak, bere rol berrian, parte hartzeko, erabiltzaileekin eta hedabidearekin
interakzioan aritzeko eta igorle izateko aukera du; betiere hipertestuak ematen dion roletik
abiatuta (elkarreragin selektiboa), edo modu zuzenagoan, goi-mailako elkarreraginformatuen bidez —inkestak, elkarrizketa digitalak…— (elkarreragin parte-hartzailea).
Hedabidearekin parte hartzea ere posible du, bere edukiak jarriz (elkarreragin produktiboa).
Beste egile batzuek ere aitortu dute audientziak Interneten komunikazio-prozesuaren
kontrol handiagoa duela. Abantaila hori kanal berriaren elkarreragin-ahalmenari dagokio.
Horrek lehen komunikabideei eta horien arduradunei zegozkien ekintzak garatzeko aukera
ematen du (Bettetini eta Colombo, 1993; Barbosa, 2003; Beyers, 2004).
Edonola ere, aditu askok adierazi dute ziberkomunikabideek gaur egun elkarreraginmaila handiagoa eskain dezaketela eta aurreikusitako itxaropenak ez direla bete (Rich,
1998; Alonso eta Martínez, 2003; Palomo, 2005).
Azken urteotan, hedabide askok erabiltzaileen elkarreragina handitzeko esfortzua egin
dute. Audientziak informazioa sortzeko eta hedatzeko forma interaktiboak sortzeko hainbat
baliabide eta elementu gaineratu dituzte. Egoera berri honetan, lehentasuna
erabiltzaileenganako arretak eta elkarreraginak dute, nola hedabidearekiko, hala beste
norbanako batzuekiko. Publikoak gero eta presentzia handiagoa du, eta, horri esker, bere
ahotsa entzuteko aukera gehiago daude.
Hori bai, interaktibotasunaren alorrean ez dirudi dauden aukera guztiak gauzatu direnik
ere. Dudarik gabe, orain arte existitzen ziren itzulera-kanalak handitu eta zabaldu dira, eta
inoiz baino aukera gehiago ditu hartzaileak iritziak emateko, komunikabideekin
harremanetan jartzeko... Berrelikatze-prozesu hori ez da, oraingoz, ahal bezain arina eta
plurala; mugatua da, edo behintzat, ezin daiteke esan osoa denik (Peña, 2005).
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8.3. Elkarreragina ziberkomunikabideetan

Interneten lehenengo hedabideak agertu zirenez geroztik, hedabide konbentzionalek Sarean
jarri dituzte beren edukiak, baina beste erritmo batean. Hala, elkarreragina irabazi dute.
Elkarreraginak noranzko biko eta noranzko anitzeko komunikazio-ereduak sortzen
lagundu du. Horiek tradizionalki masa-hedabideek (prentsa, irratia, telebista eta zinema)
sustatutako eredu linealetatik urruntzen dira. Modu horretan, Internetek gune berriak
sortzen ditu harreman sozialetarako, eta orain arte ezinezkoa edo lortzen oso zaila zen fluxu
etengabe eta arin bat ahalbidetzen du, noranzko anitzetan.
Lehen ziberkomunikabideetan erabiltzaileak bere iritzia emateko parada zeukan foro,
txat edo inkesten bitartez. Gainera, aukera ematen zitzaion ziberkomunikabidearen tituluak
posta elektronikoz jasotzeko. Egun RSS (Really Simple Syndication) edo Atom formatuei
esker erabiltzaileak berak hauta dezake zer hedabidetako eta zer sailetako albisteak
irakurriko dituen, argitaratzen diren unean.
Hedabide digitalek erabiltzaileek gehien bozkatu, ikusi eta erantzun dituzten albisteen
zerrendak eskaintzen dituzte. Erabiltzaileek albisteak bozkatu ez ezik, beren iruzkinak ere
gehi ditzakete. Beraz, esan bezala, ez da hartzaile pasiboa, eta hainbat aukera dauzka
hedabideen osaketan ere parte hartzeko.
Audientziek parte hartzeko bide berriak sortu arren (foroak, txatak, inkestak,
zuzendariarentzako eskutitzak…), ziberkomunikabideak edukien ekoizpenaren gaineko
kontrola edukitzen jarraitzen du.
Noranzko anitzeko elkarrizketa-harreman horri esker, askotariko komunikazio-egoerak
sortzen dira. Alejandro Rost-en (2006) arabera, gizabanakoen artean hiru elkarreragin mota
daude: batek askori; batek bati; eta askok askori. Eta guztietan, igorleek eta hartzaileek
rolak trukatzen dituzte.
Ziberkomunikabideek herritarrei ahotsa ematearen aldeko apustua egin dute, modu
ireki eta seguruan. Teknologiak igorlearen eta hartzailearen arteko mugak deuseztatzeko
aukera ematen du. Hala, erabiltzaileak ekoizpen-prozesuaren partaide potentzialak dira 1 .
Nabigatzaileen parte-hartzeak askotariko formak hartzen ditu, nahiz eta ohiko aukerak
honako hauek diren: albisteei buruzko iruzkinak egitea, informazioak balioestea (batik bat,
Del.ici.us, Meneame eta antzeko webgune sozialen bidez), foro eta inkestetan parte hartzea,
elkarrizketen prestaketan laguntzea edo elkarrizketan bertan parte hartzea eta, kasu
batzuetan, blogak sortzea.
Gero eta komunikabide gehiagok eskaintzen dute albisteak emateko eta sortzeko
aukera. Ohikoena da herritarrei argazkiak bidaltzeko gonbidapena egitea, baina baita bideo
eta testuak bidaltzeko ere.
Audientzien parte-hartzerako mekanismo batzuek duten interesa eta hedabideak eta
erabiltzaileak harremanetan egoteko hedabideek eskaintzen dituzten aukerak ukatu gabe,
beharrezkoa da galdetzea zein diren hedabideek esperientzia horiek martxan jartzeko
dituzten motibazioak eta zein den horrek edukietan duen eragina. Argi dago kazetaritzaren
hobekuntza ez datzala horretan, zeren, kasu gehienetan, erabiltzaileek informazioa emateko
aukera bigarren mailako lekuetan agertzen baita; hala, oso gutxitan du eragina herritarren
parte-hartzeak kazetaritza-lanean, eta oso gutxitan ematen ditu erabiltzaileak benetan
garrantzitsuak diren albisteak.

1

Azken urteotan, “kazetaritza herritarra”, “kazetaritza parte-hartzailea” edo “3.0 kazetaritza” izeneko kontzeptuak
hedatu dira. Filosofia horretan irakurleen jardunak bere isla izango du egunkariko edukietan.
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Parte hartzeko ekimen gehienak hedabidean komunitatea sortzeko mekanismo
bilakatzen dira; audientzien leialtasuna lortzeko mekanismo. Sistema horrek erabiltzaileak
eta webgunerako bisitak bermatzen ditu. Eta hori ezinbestekoa da hedabidearen
errentagarritasun ekonomikoa bermatzeko.
Dakigun bezala, elkarreragina ez da berria hedabideetan. Interneten sorrerarekin,
erabiltzaileek hedabidera zuzentzeko dituzten aukerak ugari dira. Hala, hasieran eskutitzen
bidez, eta ondoren, telefonoaren, erantzungailu automatikoaren eta faxaren bidez sortutako
parte-hartzeak aukera teknologiko berriak aurkitu ditu Interneten. Hain zuzen,
ziberkomunikabideetan gehien erabiltzen diren formulak honako hauek dira: mezu
elektronikoak, txatak, foroak, elkarrizketa digitalak, eztabaidaguneak, inkestak eta blogak.

8.4. Elkarrizketa

Kazetaritza-elkarrizketak helburu bat dauka: 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. Lehen kasuan, oro har,
informazioa lortzea da. Bigarren kasuan, informazio bat ematea da. Baina badago beste
hirugarren interes bat: irakurlearena. Horrek informazio bat eskuratu nahi du, eta
elkarrizketa forma aukeratzen dugu, generorik egokiena delakoan.
Edozein kasutan, kazetaritza-elkarrizketa kazetariak bilatu eta prestatzen du. Eta,
gehienetan, testua ez da elkarrizketaren aldaketa edo transkribaketa hutsa; ez da dena
sartzen arrazoi askorengatik (oso luzea delako, gaitik aldentzen delako, eta abar), eta sartzen
dena ere, berridatzia da. Lanketa bat dago, inork ez baitu idazten hitz egiten duen moduan.
Oro har, bi arrazoirengatik egiten dira elkarrizketak:
- Gertakizun edo egintzei buruzko informazioa lortzeko
- Iritziak eta batez ere gai garrantzitsu bati buruzko iritziak lortzeko.Teoriko batzuen
ustez, azken hori gehiago erabili behar da elkarrizketa bat egin eta emaitzak
elkarrizketa moduan aurkezteko orduan. Iturri idatziak ziurragoak dira gertakizun
edo egintzak, datu zehatzak, ezagutzeko.
Eguneroko prentsan, gaurkotasunaren harira etorriz, gero eta elkarrizketa gehiago
egiten dira. Batzuetan ez litzateke generorik egokiena izango, batez ere deklarazioek, eta ez
elkarrizketatuaren nortasunak, garrantzia badute. Ikus-entzunezkoetan, elkarrizketaren bidez
lortzen dute beren abantaila nagusietako bat agertzea: berehalakotasuna, bitartekaririk
gabekoa informazioa eta iritziak ezagutaraztea. Elkarrizketak bere ingurune egokiena ikusentzunezko komunikabideetan aurkitu du. Badaude, ordea, hainbat alderdi hain politak ez
direnak (Díaz Noci, 2000): askotan elkarrizketa lagunen bizitza pribatuetan eta intimitatean
bidegabeki sartzea dela; batzuetan galdetegi edo elkarrizketa bat baino hirugarren gradu
poliziala ematen duela; edo, elkarrizketa grabatu ondoren osorik eskaintzen ez denez,
elkarrizketatuak dioena testuingururik gabe gelditzen dela eta gaizki ulertzen dela.

8.4.1. Elkarrizketa digital/birtualetarako guneak
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Idatzizko komunikabideetan eskaintzen diren elkarrizketekin konparatuz, ziberkazetaritzan
beste elkarrizketa modalitate berri bat sortu da: elkarrizketa digitala edo birtuala (edo on
line elkarrizketa edo sareko elkarrizketa). Ziberhedabideek denbora errealeko elkarrizketa
ahalbidetzen dute.
Baina zer dira? Hedabideek elkarrizketa indartzeko programatzen dituzten topaketak
dira. Foroen modalitatearekin batera, sareko elkarrizketen modalitatea ondoen
balioetsitakoa da elkarreragin-mailak haztatzean. Formatu interaktibo bitxi horiek
testuinguru digital batean bakarrik eman daitezke, eta, egile batzuen arabera, “kazetaritzagenero berriak” dira (Armentia Vizuete eta beste batzuk, 2000).
Elkarrizketa gehienetan, arrakastaren parte handi bat prestaketa da. Prestaketa abantaila
handia da, baina ez hori bakarrik, prestaketa baita bat-bateko itaunketa eta informazioaren
eta iritziaren borondatezko bilaketa bereizten dituena. Eskuarki, prestaketa hori bi
momentutan gertatzen da: dokumentazioa (gaiari eta pertsonaiari buruzkoa) bilatzea, eta
galderak edo itaunak prestatzea.
Hori ez da horrela gertatzen elkarrizketa digital edo birtualetan: 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 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 dutelako, nahiz eta elkarreragina zuzentzeko botere mugatua duten.
Elkarrizketa ez da txatetan bezain kaotikoa, zeren 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; galbahe eta hautaketa bat dago kazetariaren eskutik). Elkarrizketak ezaugarri
formalagoak baditu ere, lasaia izaten da, eta “aurrez aurreko topaketa batean egon daitekeen
zurruntasunik edo nahasmendurik gabe” (Canga Larequi eta beste batzuk, 2000: 140).
Kazetariek ideiak argi eta garbi eduki behar dituzte, eta, ahal den laburren, azaldu:
protagonismoa elkarrizketatuak dauka, ez elkarrizketatzaileak (kasu honetan, irakurleak).
Galdera bat, gai bat: horixe da araua; galdera zehatzak, azken buruan. 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. Galdera gaiztorik ez da egin behar. Eta hori
kontuan eduki behar du kazetariak galderak hautatzeko orduan.
Beste alde batetik, elkarrizketa digitaletan, argazkia dugu osagai grafiko bakarra edo,
gutxienez, garrantzitsuena. Elkarrizketa bat hurbiltze eta sakontze bat denez gero, argazkiak
ere hurbiltzearen eta sakontasunaren erakusle dira: elkarrizketaren aurreko egunetan
elkarrizketatuaren argazkia erabili ohi da, pertsonaia azaltzeko. Elkarrizketaren egunean,
ohikoena izaten da elkarrizketatua galderei erantzuten erakusten duen argazki bat erabiltzea.
Elkarrizketa digitaletan sarrera oso librea da. Nahiz eta mota askotako sarrerak egon,
gure ustez behintzat bi gauza agertu behar dira sarrera guztietan:
- Elkarrizketaren gaia. Gaia orokorra bada, horrek ez du esan nahi gairik ez dagoela,
baizik eta gaia elkarrizketatuaren nortasuna dela. Hala ere, nortasunak interesa
dauka arrazoi batzuengatik, eta horien artean, gaurkotasuna badago. Nolabait,
gaurkotasunarekin zerikusia duen gai hori elkarrizketa egiteko aitzakia edo jatorria
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da. Pertsonaia bat eta gai bat, gaurkotasunarekin zerikusia duen gai bat alegia, beti
dago. Beste gauza bat da bati edo besteari garrantzi handiena ematea.
- Elkarrizketatuak esandakoaren garrantzia. Gai bati buruz jakin nahi dugu, eta jakin
nahi dugu pertsonaia horren iritzia, bere hitzen bidez. Horregatik, sarreran
esandakoa azaldu behar dugu.
Sarreran, gainera, pertsonaia eta gaia kokatu eta aurkeztu behar dira. Eta hori dena, bost/sei
lerrotan. Aurkezpena, kokapena eta gaurkotasunarekiko erlazioa irakurlearentzat zenbat eta
ezagunagoa izan, hainbat eta laburragoa izango da sarrera.
Interneten elkarrizketa mota asko daude:
- Gaurkotasun-elkarrizketa edo aipu-elkarrizketa. Deklarazio-elkarrizketa bat
gaurkotasunezko gai batez aritzeko egiten da. Elkarrizketa iturri bat besterik ez da.
Gehienetan, galdera-erantzun moduan planteatzen da deklarazio-elkarrizketa.
Elkarrizketatuaren nortasuna apenas agertzen da.
- Nortasun-elkarrizketa. Elkarrizketaren adierazpide gorena dugu hau. Aditu
batzuek diotenez, elkarrizketa mota bakarra da: besteak ez dira benetako
elkarrizketak. Hemen gaia elkarrizketatua da, haren nortasuna. Haren hitzen bidez,
haren izaera, haren iritzi eta jarrerak, haren pentsamoldea, haren nortasuna, azken
batean, ezagutuko ditugu. Komeni da, hala ere, gaurkotasunarekin zerikusirik duen
gai batez aritzea, ardatz moduan behintzat.
- Sormen-elkarrizketa edo literatura-elkarrizketa. Bertan elkarrizketatzaileak bere
nortasuna gehiago azaltzen du, informatzaile soil bat balitz baino gehiago.
Literaturarekin ere zerikusia du. Beraz, elkarrizketa mota honek bi helburu ditu:
informatzea, beste elkarrizketek bezala; eta ekoizpen estetiko bat lortzea. Literaturaedo sormen-elkarrizketa irekia da, interpretazio ugari sortzen baitira, batez ere
hizkuntzagatik. Irakurlearengan erreakzio batzuk sortzen ditu; horregatik diogu
estetikoa dela elkarrizketa mota hau.
- Formula-elkarrizketak (Marcel Proust elkarrizketa). Batzuetan erabiltzen dira,
elkarrizketa sorta bat egiteko, formula-elkarrizketa batzuk, edo, hobeto esanda,
itaunketa batzuk. Beraz, elkarrizketatzailearen esku-hartzea txikia da: sarrera eta
atalburua egin behar du, eta erantzunak berrikusi, laburtu, beharbada, eta moldatu.
Test sasipsikologiko bat da, elkarrizketatuaren nortasuna azaltzen saiatzen dena.
Galdera guztiak bloke homogeneo bat dira; horregatik ez da komeni bat ere kentzea.
Oso elkarrizketa dinamikoa denez, erantzunek ere dinamikoak, laburrak izan behar
dute (4-5 hitz).

8.5. Elkarrizketazko beste genero batzuk ziberkomunikabideetan

Azkeneko hamar urteotan, hedabide konbentzionaletara sistema digitalak iritsi izanak indar
handia eman dio elkarreraginaren kontzeptuari. Beste behin, garapen hori Interneten
erabilera zabaldu izanari esker gertatzen ari da, hein handi batean. Izan ere, oraingoz
behintzat, aro digitalean sartzeko eta horrekin bateratzeko euskarria da.
Gero eta gehiago dira erronkei aurre egin dieten hedabideak. Garrantzitsuenetako bat,
hain zuzen, “elkarrizketa-elkarreragina” izenekoaren gehikuntza da. Erabiltzaileak noranzko
biko sistema batean informazioa ekoizteko eta sartzeko aukera du, nola modu sinkronikoan
(txatetan edo elkarrizketa digitaletan), hala asinkronikoan (foroak, irakurleen eskutitzak,
hedabideko erredakzioari zuzendutako mezu elektronikoak). Bereizte hori garrantzitsua da,
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hein handi batean, komunikazioaren ezaugarriak zehazten dituelako: denbora errealeko
truke batean, beste gizabanako batzuekiko harremana bilatzen da; guztia hain azkar
gertatzen denez, besteak beste, testu labur eta espontaneoak gailentzen dira.
Oraingoz, hedabideek “elkarrizketa-elkarreragina”
formulak bide batzuen bidez bideratzen ari dira.

lortzeko

erabiltzen

dituzten

8.5.1 Mezu elektronikoak

Gero 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
edukitzeko 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 alferrekoak direla pentsatzen dutelako.
Kazetari baten helbide elektronikoaren argitalpena interesgarria dela aipatzea komeni
da, alde batetik, erabiltzailea albistearen ekoizpen-prozesura hurbiltzen duelako, eta,
bestetik, kazetariari bere audientziarekin harreman zuzenago eta pertsonalago bat
edukitzeko aukera ematen diolako. Helbide elektroniko batek aparteko informazio-balioa
du, bitartekaririk gabeko komunikazio zuzen bati ateak zabaltzen dizkiolako.

8.5.2. Txatak

Kasu batzuetan, sareko hedabideek badute txata ere. Interneterako konexioa erabilita,
erabiltzaile ugarirekin aldi berean idatziz komunikatzeko aukera eskaintzen duen aplikazio
informatiko bat da (Mayans i Planells, 2002: 19). Elkarrizketa, oro har, gaikako kanal baten
testuinguruan gertatzen da, eta erabiltzailek nick edo ezizen bat erabiltzen du bertan
sartzeko. Erabiltzaileen arteko elkarrizketa hori denbora errealean gertatzen da, eta aukera
hori aztertutako ziberkomunikabide askotan dago presente, ia sortu zirenez geroztik.
Ohikoena erabiltzaileak denbora errealean komunikatzea da, erregistro idatzien artean,
inorganiko eta espontaneoena delako. Ez da, ordea, ahozko elkarrizketa baten transkripzio
huts bat. Ahozko erregistroak ez bezala, idazteak gogoeta egiteko, urruntzeko eta
egituratzeko aukera ematen du.
Txata albisteen guneetan erabili ohi da, gazteen entretenimendurako. Gazteek
sozializatzeko eta elkarri eragiteko modu dibertigarri gisa ikusten dute txata (Turrubiates,
2000). Gune horietan, eztabaida gailendu ohi da; elkarrizketan analisia nahiko urria da, eta
oso arin eta era sakabanatu eta desordenatuan gertatzen da. Zenbat eta gehiagok parte hartu,
orduan eta kaotikoagoa, nahasiagoa eta bizkorragoa izaten da trukea. Hori dela-eta, eskuhartzeak laburrak eta sinpleak izan ohi dira.
Bestalde, txatean nortasunak ezkutatuta daude edo ezkutatuta egon daitezke.
Anonimotasun-aukera horrek askatasuna ematen du komunikazioan, baina, Ezequiel Fejlerek adierazi bezala (2000: 260), “mesfidantza-dosi handi bat sortzen du, eta horrek,
komunitatearen espirituarentzat kaltegarria bada ere, bizitza errealarekiko loturarik gabe
denbora pasatzeko aukera ematen du”. Hori dela-eta, ziberkomunikabideen webguneetan,
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parte hartzeko baldintza-araudi bat argitaratzen da. Araudia bete ezean, erabiltzailea aldi
baterako edo behin betiko kanporatu daiteke.

8.5.3. Albisteen gaineko iruzkinak

Tresna honen helburua da erabiltzaileek beren iritzi eta ezagutzekin ziberkomunikabidean
argitaratutako kazetaritza-informazioa aberasteko aukera ematea.

8.5.4. Foroak

Oso tresna eraginkorrak dira, hedabideak gero eta interaktiboagoak izan daitezen.
Erabiltzaileen artean komunikazio-aukerak zabaltzeko aukera ematen dute. Sistemaren
bidez, foroan erregistratutako edozein erabiltzailek bere ikuspegiak eman ditzake
hedabideak aldez aurretik plazaratutako gai bati buruz; iruzkinak egin ditzake, artikulu edo
gai baten gainean. Elkarrizketaguneetan ez bezala, foroetan, profesionalek informaziofluxua kontrolatzeko aukera gutxiago dute. Horregatik, hedabide batzuek foroak
hizketarako edo elkarrizketarako guneekin ordezkatu dituzte.
Elkarreragina ez da denbora errealean gertatzen, eta, beraz, azalpena pentsatua eta
konprometitua da. Ez dago espazio- edo denbora-mugarik adierazteko. 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. Hedabide berrien elkarreragin-aukerei
buruzko ikerketa ugaritan, ondoen balioetsitako modalitateetako bat da hori (Schultz, 1999;
Light eta Rogers, 1999; Zeta de Pozo, 2000)
Foroak, ordea, gaurkotasunezko gaien gainean aritzeko gune gisa planteatuta daude, eta
ez komunikatzeko eta mezuak trukatzeko gune gisa. ‘Hariak’ laburrak izan ohi dira, eta
gero eta ohikoagoa da erabiltzaile batek post berri bat hedabidearen hasierako galderari
erantzunez inauguratzea, eta ez beste erabiltzaile bati erantzutea. Ezin dezakete abusuen
berri eman, ezta beste erabiltzaile batzuen adierazpenak balioetsi ere. Ez dira, beraz, “ospesistemak” aplikatzen ekarpen onenak hierarkizatzeko (Bowman eta Willis, 2005).
Foroen bidez, gai bakoitzak sortu duen iritzi-kopurua eta jasotako bisita-kopurua jakin
daitezke, eta informazio hori oso interesgarria da. Hala ere, komenigarria da aipatzea gutxi
direla foroak bisitatzen dituzten erabiltzaileak, eta are gutxiago horietan aktiboki parte
hartzen dutenak; betiere, hedabideak jasotzen dituen bisita guztiekin alderatuta (Light eta
Rogers, 1999).

8.5.5. Irakurleen elkarrizketak

Kazetaritza-aldaera honetan, irakurleek aukera dute pertsonaia ezagun bati beren galderak
zuzen egiteko. Hark erantzungo die web-orriaren bitartez. Komunikabideak aldez aurretik
iragartzen du nor izango den elkarrizketatuko den pertsonaia eta noiz erantzungo dien
jasotako galderei.
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Genero honetan, kazetariak egiten duen bitartekaritza desagertzen da hein handi batean.
Beste hedabideetan kazetariak galderak egiten ditu entzuleriaren izenean. Interneten
irakurleak dira itaunen egileak.

8.5.6. Inkesta

Genero honek bi helburu ditu. Alde batetik, entzuleriaren iritzia bilatzen da
gaurkotasunezko gai bati buruz. Beste alde batetik, irakurlearen esku-hartzea eta
konplizitatea ere lortzen saiatzen da. Zenbait inkestatan irakurleen iruzkinak ere gehitzen
dira.
Sarean albisteen webguneek gehien erabiltzen duten eta erabiltzaileen parte-hartzerik
handiena eragiten duen aukera interaktiboetako bat da. Hedabideak gai polemiko baten
gaineko edo gaurkotasunezko gai baten gaineko galdera bat egiten du, eta erantzun itxi,
egituratu eta urriak eskaintzen ditu. Galdera, erantzun-aukerak, bozkatzeko aukera eta une
horretara arteko emaitzen grafiko bat ikusteko aukera ematen dira. Inkestek bizi-denbora
bat eduki ohi dute; ondoren, “geldiarazi” egiten dira, eta botoak igorri eta gehitu ostean
lortutako azken emaitzak bakarrik eskaintzen dira. Hala ere, Schultz-en (1999) arabera,
komenigarria da kontuan hartzea inkestak nahiko problematikoak izan ohi direla; batik bat,
askotan irizpide zientifikorik ez dutelako (Wu & Weaver, 1997). Izan ere, ez dira
adierazgarriak izaten, eta, askotan, posible izaten da boto bat baino gehiago ematea.
Kontuan hartu beharreko muga horiez gain, sareko inkestak tresna egokia dira eztabaidak
hasteko, dinamizatzeko eta bideratzeko; eta, horrez gain, une jakin batean iritzi-giroaren
berehalako ‘argazki’ bat eskuratzeko.

8.5.7. Bloga

Berez, blogak edo weblogak iritzi-testuak dira. Ez daude oso urrun paperezko egunkarietan
argitaratzen diren zutabeetatik edo iritzi-artikuluetatik. Zein da, bada, blogen berrikuntza?
Lehena eta, agian, garrantzitsuena: edonork zabal dezakeela blog bat. Horretarako hamaika
leku daude Interneten.
Interneteko ia hedabide guztiek dituzte beren webguneetan banako egileen weblogak.
Blogak autokudeatutako web pertsonalak dira. Gizabanakoen sarrerez osatuta daude, eta
helbide iraunkor bat mantentzen dute. Argitalpen-data eta -ordua agertzen dituzte, eta
sarrerak alderantzizko kronologiaren arabera ordenatzen dira (Orihuela, 2006: 307).
Esan bezala, blogek banakako egiletasuna dute, eta, juridikoki hedabidetik kanpo egon
arren, askotan hedabidearen antzeko ideologia izaten dute. Ziberkomunikabideetako idazle
kolaboratzaile profesionalek idatzitako testuen ondoan irakurleen blogak egon daitezke.
Blog bat ziberkomunikabidearen webgunean ostatatua egotea praktika onuragarria da bi
aldeentzat. Kasu horretan, erabiltzaileak iruzkinen bidez parte hartzen du, eta iruzkinak
blogaren egileak sareratutako istorio, sarrera, ohar edo posten gainean egiten dira.

8.5.8. Albisteen bidalketa
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Atal hau ia ziberkomunikabide guztiek gaitu dute, elkarreragina sustatzen jarraitzeko, eta
erabiltzaileek hedabidearen lanean parte har dezaten. Tresna honen bidez, internautek beren
albisteak bidaltzeko aukera dute, interesgarriak iruditzen zaizkien argazki, bideo eta
dokumentuekin batera. Artikulu horiek “parte-hartzea”ri dagokion atalean argitaratuko dira,
eta hedabidearen bertsio “konbentzionalean” ere ager daitezke; betiere, kazetaritzairizpidearen arabera. Aldi berean, ziberkomunikabideek bideoak eta argazkiak ikusteko,
bozkatzeko, igotzeko eta partekatzeko aukera ematen dute. Horretarako, baldintza bakarra
aurrez erregistratuta egotea da.

8.5.9. Markatzaile sozialak

Ziberkomunikabide gehienen azken birdiseinuekin bat etorriz, informazioaz gain, askok
markatzaile sozialetarako kanpo-estekak eta informazioaren kudeaketa pertsonala edo
komunitate-kudeaketa duten guneetarako kanpo-estekak eskaintzen dituzte: Menéame,
Digg, Del.icio.us, Technorati, Fresqui, eta abar. Gune horien bidez, erabiltzaileak
ziberkomunikabideetan aurkitzen duen edukia sailka, parteka, balioets, aipa edo gorde
dezake. Albistea Menéame, Digg, Technorati eta antzeko guneetan markatuz, hura
irakurtzea gomendatzen da. Gehien balioetsitako albisteek kanpoko gune horietan sortzen
diren rankingetan parte hartzen dute. Kasu batzuetan, iruzkinak egiteko aukera ere ematen
da.

8.5.10. Erabiltzaileen azala

Ez gara erabiltzaileek prestatutako azalez ari, baizik eta ziberkomunikabide askok albiste
bisitatuenak, bozkatuenak edo iruzkin gehien jaso dituztenak zein diren ikusteko ematen
duten aukeraz. Erabiltzaileen titulu-agendak hasierako orrian bertan aurkezten dira.
Albisteen guneetan gaur egun jada klasikoa den ranking baten bidez erakusten dira, eta
hainbat hegaletan banatzen: “Irakurriena”, “Iruzkinduena”. “Berriena”…

8.5.11. Irakurleen eskutitzak

Guztiok ezagutzen dugu irakurleen eskutitzek prentsa idatzian duten ibilbide luzea. Aukera
klasiko horrek balio handiagoa hartu du e-mail bidezko konexio elektronikoarekin.
Hedabideetan erabiltzaileari eskaintzen zaion ikusgaitasun handieneko guneetako bat da,
eta, aldi berean, erabiltzaileak aukeratutako gai baten gainean mintzatzeko askatasun
handiena ematen duen guneetako bat da. Hedabideak, ordea, kontrol handia du gune
honetan, argitaratu beharreko eskutitzak aukera ditzakeelako, eta, egokia irudituz gero,
laburtzeko eskubidea duelako; betiere, gaurkotasuna eratzeko interes batzuen arabera.
Irakurleen eskutitzek (Zuzendariari Eskutitzak) sarean duten abantaila zera da, ez dutela
espazio-arazorik. Beraz, luzeagoak izan daitezke, eta ez dago horiek moztu beharrik.
Egunkari inprimatuetan, ordea, espazio-muga dela eta, moztu egin behar izaten dira.

8.5.12. Sare sozialak
154

ZIBERKAZETARITZAKO IDAZKERA ETA GENERO BERRIAK

Sare sozialen eta Web 2.0ren arrakasta dela-eta, ziberkomunikabideak beren albisteak sare
horietan partekatzen hasi dira. Gune horiek parte hartzeko aukera emateaz gain, profilak
sortzeko aukera ematen dute. “Foroak eta txatak bezalako hasierako elkarreraginestadioetan ez bezala, sare sozialak elkarreraginaren adierazle handienetako bat dira”
(Bernal Triviño, 2010: 26). Internet-erabiltzaileek beren artean komunikatzeko erabiltzen
duten aukera bat da. Espainiako eduki digitalen 2008ko Liburu Zuriaren arabera (Red.es,
2009: 26), 2012an, telefono mugikorraren bidez, sare sozialetara 300 milioi pertsona
sartuko direla kalkulatzen da. Espainian eragin handia izan dute. Orange Fundazioaren
arabera (2010: 27), sare sozialak gehien erabiltzen dituen Europar Batasuneko hirugarren
herrialdea da, Erresuma Batuaren eta Alemaniaren atzetik.
Bernal Triviño-ren aburuz (2010), bere arrakastaren gakoetako bat da gero eta
“indibidualizatuagoa eta isolatuagoa” (Rubio, 2009) den gizarte batean komunikazio-kanal
bat ordezkatu izana; eta, bestalde, egitura sinplea eta berehalako erabilgarritasuna
edukitzeari dagokio. Erabiltzaileak sarean bere nortasuna sortzeaz gain, sare horrek gure
gizarte-egitura islatzen du (Walker, 2009).
Elkarreraginaren garapen-prozesuan, sare sozialek 3.0 kazetaritzaren kontzeptua edo
kazetaritza herritarra sustatzen dute, eta horren oinarrizko agerpenetako bat bloga da (Díaz,
2006).
Komunikazio-prozesu berri honetan, erabiltzaileak erabateko protagonista bilakatzen
dira; edukien sortzaile gisa definitzen dira. Eta hor dago, hain zuzen, sare sozialen arrakasta,
sare sozialetako kideen lankidetzan (Harrison eta Barthel, 2009). José Luis Orihuela-ren
ustez (2005), sare sozialek honako funtzio hauek betetzen dituzte: komunikazioa,
komunitatea eta lankidetza.
Azken urteotan, sare sozialaren kontzeptuari buruzko eta sare sozialek hedabideekin
duten loturari buruzko hainbat gogoeta sortu dira. Sare sozialak ez dira komunikabide
berriak, erabiltzaileentzako “zerbitzu” berri bat (Orihuela, 2008), edo “sare sozialaren
zerbitzu” bat baizik (Dans, 2008). Beste “aplikazio” bat gehiago balitz bezala ere har
daiteke (INTECO, 2009).
Guri interesatzen zaigunarekin lotuta, Ana Isabel Bernal Triviño-k (2010) sare sozial
itxiak (edukia sare horretako kideek bakarrik ikus eta parteka dezakete; esaterako,
Facebook eta Twitter sareak) eta sare sozial irekiak (edukia beste sare sozial batzuetan ikus
eta parteka daiteke, albisteen markatzaileen bidez, eta kide izan beharrik gabe; esaterako,
Menéame eta Delicious sareak) bereizten ditu. Hiru sare-tipologia zehaztu daitezke (The
Cocktail Analysis, 2009): berehalako komunikazio-sareak (Messenger edo Skype), edukikomunitateak (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).
Informazioak sare sozialetan partekatzeko aukerak beren edukiak banatzeko plataforma
berri bat zabaltzen die hedabideei. Sare sozialeko kideen artean, kate-efektu bat sortzen da
eta edukien oihartzuna handitzen da. Jada aipatutako Ana Isabel Bernal Triviñoren (2009)
ikerketa baten arabera, sareko egunkariek nahiago dituzte albisteen markatzaile sozialak,
nahiz eta hedabideek sareetan profilak sortzea ohiko bilakatzen ari den. Helburuak
banaketa, marketina eta erabiltzaileen gaineko kontrola dira.
Komunikabideek ez dituzte sare sozialak elkarreraginerako azken soluzio gisa hartu
behar. Are gehiago, ez dute beren arreta sare sozialetan oinarritu behar, horrek aurretik
komunikabidearen barruan integratutako parte hartzeko bideei (foroak, iruzkinak, txatak…)
kalte egingo dielako (Bernal Triviño, 2010).
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9. KAPITULUA
Iritzi-generoak
Terese Mendiguren Galdospin

9.1. Definizioa
Komunikabideek gizartearen bizimoduaren oinarrizko alderdietan eragin handia dute.
Gizarte modernoaren nahitaezko gune bihurtu dira, ez bakarrik gizabanakoaren eguneroko
ekintzetan, baita ere nazioarteko industria handien jardueran. Hain zuzen, informazioa
boterearen funtsezko osagaietako bat da. Bestalde, kazetaritzaren eguneroko jarduera
gaurkotasunean oinarritzen da. Prozedura horrek hedabide bakoitzaren ideologiarekiko
lotura zuzena dauka, eta, nolabait, egunkariek euren ideiak eta irakurlearenak gerturatu
nahian eskaintzen dituzte eguneroko edukiak.
XVII. mendearen bukaeratik XIX. mendearen erdiraino egunkariek ez zuten oraindik
errentagarritasun ekonomikoa bilatzen. Politikariek euren ideiak hedatzeko bultzatzen
zituzten argitalpenak. Gainera, garai hartan ez zen erraza albisteak aurkitu edo bilatzea.
Berriak bilatzeko arazo haiek zirela-eta, kazetaritza ideologikoa bultzatu zen XVIII.
mendearen erditik aurrera. Kazetaritza mota hori doktrinala, moralizatzailea eta iritzikoa
zen (Díaz Noci, 2000: 110). Bere goren aldia XIX. mendean izan zuen, eta I. Mundu
Gerraren bukaeraraino iraun zuen. XIX. mendearen bukaeran, informazio-kazetaritza edo
kazetaritza informatzailea hasi zen hedatzen, eta, lehen aldiz, generoen arteko sailkapen bat
agertuko da: kontaketa eta iruzkina (Paniagua, 2009: 21). Geroago, batez ere, II. Mundu
Gerraren bukaeran, adierazpen-kazetaritza agertu zen (Abril, 1999: 41-54).
Edozein kasutan, prentsa idatziaren da helburua eguneroko gertaerak gaur eguneko
garaiarekin bat datozen iritzien arabera bideratzea, uste arin, zalantzagarri, edo
sentimentaletatik urrunduz (Santamaría, 1997: 53). Herrialde baten adierazpen-askatasuna
neurtzeko modurik egokiena beraren prensa-merkatua aztertzea dela esan ohi da. Zenbat eta
ildo editorial gehiago egon, orduan eta hobea izango da herri baten askatasun-sistemaren
osasuna (Abril, 1999: 128).
“Ez dut uste honek inor harritu beharko lukeenik. Gaur egungo medio tradizionaletan ere,
informazio interesgarriena ez da kazetariek prozesatutako informazio arrunta, sekzioak tituluz
betetzen dituzten albisteak edo telebistako albistegietako eskaletako piezak, baizik eta sinadura
berezia daramaten analisiak: zutabegileak; analista politikoek kontatzen dizkiguten
erradiografiak eta sekretutxoak; autoretza argi markatuta daramaten erreportaiak...”. (Fernández,
2005: 406)

Hala ere, kontuan hartu behar da kazetariak edozein testu idazten duenean, ez bakarrik
iritzi-generoekin lan egiten duenean, interpretazio-lan bat egiten duela (Gomis, 1991), bai
gaia erabakitzean, bai hitz egokienak aukeratzean, audientziari informazio bat helarazteko
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helburuarekin. Interpretazio-prozedura horrek mezuaren egitura baldintzatuko du. Errealitatearen interpretazio-prozesu hori hiru mailatan gertatzen da (Núñez Ladevéze, 1991: 4749):
– Testuinguruaren mailan. Albisteen identifikazio, konparazio eta ebaluazio
hierarkikoa egituratzen dituzten erabaki profesionalak dira. Albiste edo gai egokienak
aukeratzea dute helburu. Lan hori egunkarian erantzunkizun edo ardura mailaren bat
duten pertsonek egiten dute, bai zuzendaritzakideei, bai atalburuek.
– Testuaren mailan. Albiste baten egitura edo datuak antolatzeko modua da, baita
zelan titulatzen diren, zelan egiten diren paragrafo-banaketak, eta abar. Eskuragarri
dauden datuak interes handienetik interes txikienera antolatzen dira, irizpide
profesionalez.
– Estiloaren mailan. Hitzen aukeraketari dagokio. Berba, esaera edo adierazpen
zehatzak erabiltzeko erabakiarekin zerikusia du maila honetan egiten den
interpretazioak.
Tradizionalki, iritzi-generoek zenbait gairen inguruan publikoa gogatzea 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, irakurlea konbentzitzea edo hari
hausnaraztea baizik.
Iritzi-generoek hiru ezaugarri nagusi dauzkate (Moreno, 2003). Alde batetik, ez dira
gertakariez zuzenean aritzen, horiek egunkariaren informazio-atalean azaltzen baitira.
Bestalde, ez dute daturik ematen, eta, azkenik, ideia edo iritzien inguruan aritzen dira, eta
gertatu denaren ondorio teoriko, politiko edo kulturalak adierazten dituzte. Gainera, nahiz
eta iritzi-genero mota bat baino gehiago egon, guztietan uste edo aburuak agertzen dira.
Iritziari eskaintzen zaion leku hauetan hedabidearen ideologia agertzen da: egunkariaren
kontzientzia, edo hedabidea konprometitu egiten duen ikuspuntua. Aldi berean, iritzia
erakargarri gisa erabiltzen den errekurtsoa ere bada (Abril, 1999:128).
Autoreen bibliografian ez dago adostasun zehatzik kategoria honen barnean
sailkapenak egitean. Batzuek editoriala, iruzkina, zutabea eta kritika aipatzen dituzte
(Morán Torres, 1988; Santamaría, 1997). Martínez Albertosek, berriz, lau genero orokor
bereizten ditu: informazioa, erreportajea, kronika eta artikulua (Martínez Albertos, 1996),
eta azken horren barruan zenbait iritzi-genero ezberdintzen ditu: editoriala, iruzkina edo
zutabea (gauza bera dira autore honentzat), kritika, saiakera, eta abar. Martín Vivaldi-k
(1981) ere artikuluaren inguruan oinarritzen du iritzi-generoen sailkapena. Lorenzo Gomisek iruzkina modu generikoan erabiltzen du, eta horren barnean editoriala, artikulua,
zuzendariari gutunak, kritikak eta txiste grafikoak azpigeneroak bereizten ditu (Gomis,
1974).
Nolanahi ere, eskuliburu honen helburua ez da iritzi-genero tradizionalen sailkapena
proposatzea, genero horiek Interneten duten presentzia eta euskarri berri horretara
egokitzeko izan duten birmoldaketaz aritzea baizik. Kazetaritza elektronikoaren ezaugarriak
generoen izaera aldatu du. Multimediatasunak, sekuentzialtasun ezak (hipertestua),
berehalakotasunak eta elkarrekintza edo interaktibotasunak egitura eta funts berria eman
diete iritzi-generoei ziberespazioan.
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9.2. Iritzi-generoak ziberespazioan

Neurri bateraino, euskarri digitalean aurki ditzakegun iritzi-generoak ez dira euskarri
tradizionaletakoetatik hainbeste urruntzen. Haien edukien funtsa eta helburua, hau da,
ideologia edo pentsaera zehatzen hedapenaren kontzeptua, berberak baitira. Hala ere,
euskarri berri horrek dakartzan baliabideek genero hauen eszeneratzearen eta autoretzaren
nolakoa aldatu dute.
Nahiz eta hedabide askok papereko artikuluak jatorriz dauden moduan erreproduzitzen
dituzten zuzenean euren edizio digitaletan, gero eta gehiago dira iritzi-generoak euskarri
digitalaren ezaugarrietara moldatzen dituzten ziberkazetak. Batzuetan aurkezpenari
dagozkion ukitu estetikoak ematen zaizkie soilik, baina beste batzuetan edukietan ere egiten
dira aldaketak (Cánovas, 2003). Iritzi-generoek ziberespazioan, autoretza lehenetsi ordez,
parte-hartzea eta interakzioa bereganatu dituzte (Larrondo, 2008: 252). Gaur egungo
audientziak hitza dauka hedabideetan, haien edukietan, esfera publikoan eta, azken finean,
interesatzen zaion edozein gairen inguruan. Erabiltzaileak, beraz, sistemari galdetzeko eta
harengandik erantzun bat nahi duen erara jasotzeko gaitasuna irabazi du (Díaz Noci, 2000:
220), baina baita ere bere ikuspuntua bere kabuz argitaratzekoa.
Oro har, ziberpespazioaren iritzi-genero guztiek zenbait ezberdintasun dituzte,
paperezko prentsarekin alderatzen ditugunean. Alde batetik, ez dira erreferentziazko
hedabideetan bakarrik argitaratzen, baizik eta argumentazioa oinarri duten beste web-orri
eta blog batzuetan (Larrondo, 2008: 252). Bestalde, irakurleek euren iritziekin parte
hartzeko aukera daukate. Hau izan daiteke euskarri digitalaren ekarpenetatik nabarmenena.
Gainera, XXI. mendearekin multimedia-edukiak agertzen hasi ziren, eta, ondorioz,
ziberkazetaritza ez da testua soilik izango, irudiak soinuak eta grafikoak biltzen ditu.
Paperean argitaratutako testuak soilik jasotzetik komunikabide berri bat izatera igaro da,
bere generoak birmoldaturik (Armentia, 2009: 161). Editoriala, artikulua edo iruzkinaren
irakurketak norabide bakarreko izaera galdu du, eta testuaren lanketa ez da bere
argitalpenarekin amaitzen: irakurleen ekarpenekin ere aberastu egiten dira. Lehen,
audientziak ez zeukan bere ikuspuntua emateko aukerarik, zuzendariari gutunak bezalako
ataletan izan ezik (Larrondo, 2008: 253). Gaur egun hori guztia aldatu da, eta irakurleak
publikoki gauzatzen den eztabaida birtualean bere iritziak emateko gaitasun eta aukera
paregabea dauka.
Joan Francesc Cánovas-ek iritzia paperetik euskarri digitalera moldatzeko kontuan
hartu behar diren zenbait elementu proposatzen ditu (2003: 547):
1) Izenburuek ulergarriak izan behar dute, arreta piztu edo artikuluaren beraren
azalpena erraztu. Irakurleak arreta piztu dioten elementuen begirada arin baten arabera
erabakiko du bere irakurketaren ibilbidea. Zibererabiltzailearen kontsumo-prozedura
eta paperekoarena desberdinak dira; beraz, jarrera hori kontuan hartu behar da.
2) Artikulu baten hasierako aurkezpenak ez du derrigor bere tonuarekin bat etorri behar.
Izenburu edo laburpen batek testuaren irakurketaren erabakia erraztu dezake.
3) Artikuluak gai berbera jorratzen duten iritzizko beste testu edo foro batzuen hiperestekak eskaini behar ditu. Baita informazioaren osagarri izan daitezkeen eta erlazio
zuzena duten albisteen loturak, irudiak edo bideoak ere, edo irakurlea bere iritzia
ematera bultzatuko duten inkestak. Gainera, artikuluan testuak berak duen helburuari
dagozkion datuak soilik eskain daitezke, gainerako informazio osagarri guztia loturen
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bitartez eman daitekeelako, eta, hartara, irakurleak beharrizana izanez gero bakarrik
irekiko du.
4) Bere barne-egituran irakurlearentzako apelazio zuzenak izan behar ditu, irakurleak
bere iritzi eta jarrera adierazteko grina senti dezan.
5) Beste elementu batzuek testuaren erabilgarritasuna, ulergarritasuna eta kontsumoa
erraztu dezakete; besteak beste, artikulu baten irakurketak eskatzen duen denbora estimatuak, autoreari buruzko informazioak edo inprimitzeko aukerak.
Gainera, sarean, testuaren autorearekin eta gainerako irakurleekin interaktuatzeko aukera agertzen zaio zibererabiltzaileari. Egoera berri horrek aurreko hedabideek lor ezin
zitzaketen ikuspuntu eta iritzi pluralen ugaritzea errazten du. Horregatik errekurtso berriak
agertu dira ziberespazioko iritzi-generoen artean; adibidez, blogak, non argumentazioa eta
parte-hartzea bateratzen baitira (Larrondo, 2008: 253).
Beraz, ziberkazetaritzan aurki ditzakegun iritzi-generoen artean sarerako bereziki
lantzen den bat daukagu: bloga. Aurrez paperezko edizioetan argitaratutako generoez gain
(zutabea, sinadurak, zuzendariari gutunak, eta abar…), blogak dira euskarri horretan iritzia
hedatzeko baliabiderik berriena eta, gainera, aurreko guztien ezaugarri asko biltzen dituena.

9.3. Tipologia

9.3.1. Editoriala

Iritzi-genero honetan, hedabidearen ildoa azaldu ohi da. Hedabide batek duen tresna edo
baliabiderik eraginkorrena da (Santamaría, 1997: 71). Editoriala garrantzi bereziko gertakari
bat azaldu, baloratu eta nolabait epaitzen duen sinadurarik gabeko testua da. “Kazetariak
enpresaren izenean eta haren pentsamoldearen bozeramaile bihurtuta argudiatzen duenean”
(Díaz Noci, 2000: 115) erabiltzen da genero hau. Iritzi kolektibo hori egunkari bakoitzaren
jarrera ideologikoa islatzen duen uste sendoaren arabera adierazten da (Martínez Albertos,
1983). Beraz, genero honek gertakari nagusien inguruan hedabideak duen kriterioa adierazten du ikuspuntu instituzionala eskainiz, eta haren helburua iritzi publikoan eragina
lortzea da (Moreno, 2003). Eskuarki, gaurkotasuneko gaiak tratatzen dira editorialetan.
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1. IRUDIA
Gara egunkariko editoriala
Gara.net, 2011ko maiatza

Genero honen funtzio eta helburuak berberak dira paperean eta ziberespazioan. Berez,
egunkari tradizionalek papererako prestatu dituzten testu berberak eramaten dituzte euren
edizio digitaletara. Editorialaren funtzioak, beraz, lau dira (Santamaría, 1997: 65) irakurleei
errealitatea hobe ulertzen laguntzeko:
1) Gertakariak azaldu. Editorialistak eguneko gertakarien garrantzia berak uste eta nahi
duen modurik egokienean azaldu diezaieke irakurleei. Gertakari baten gorabeherak eta
zergatiak islatuko ditu testuan.
2) Aurrekariak eman. Gertakariaren garrantzia ezagutarazteaz gainera, editorialaren
egileak testuinguru historiko bat jarriko dio, edo aurretiaz gertatutakoarekin erlaziona
dezake, gertaera batzuen arteko harremana azpimarratuz adibidez.
3) Etorkizuna iragarri. Orainaldiaren gertaerak aztertu ostean editorialistak beste pauso
bat emateko tentazioa dauka: gaurko egoera kontuan hartuz biharko gertaerak aurrikusi
logikaren arrazoibideari jarraituz.
4) Balio-iritziak zabaldu. Editorialistek kontzientzia publikoaren zaindari ez-ofizialak
dira nolabait. Uste moralak edo balio-iritziak eraikitzeaz arduratzen dira. Zer dagoen
ondo eta zer txarto adierazten diote irakurleari, hari ongiaren bidea erakutsi nahian.
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Estiloari dagokionez, editorialaren testuak duina izan behar du; are gehiago, estilo
maiestatikoa ere izan dezake. Bestalde, bere egitura hiru ataletan partekatzen da (Moreno,
2003). Lehenengoa, sarrera gisa erabiltzen dena, informatiboa izaten da, eta gaia aurreratzeko balio du. Bigarren atala interpretatiboa da, eta bertan autoreak gertakizunari
buruzko argudioak, inplikazioak eta ondorioak plazaratzen ditu. Azkenari fase erabakiorra
edo amaierakoa deritzo. Azken atal horrek garrantzi berezia dauka epai bat plazaratzen
duelako (Santamaría, 1997: 71), jarrera, jokaera, konponbide edo norabide bat proposatuz.

2. IRUDIA
El País egunkariko editoriala
Elpais.com, 2011ko maiatza

Nahiz eta paperean argitaratzen diren editorialak jatorriz idatzi diren moduan eramaten
diren edizio digitaletara, eduki eta forma aldetik aldaketa sakonik jasan gabe, behin sarean
daudela euskarri berri horrek eskaintzen dizkion hainbat baliabide bereganatzen ditu
testuak. Baliabide horiek zibererabiltzailearen parte-hartzearekin eta hipertestuaren
ezaugarriekin harreman zuzena dute:
Alde batetik, editorialek irakurleen botoak jasotzeko edota iruzkinak egiteko aukera
eskaintzen dute. Testuaren ildo ideologikoa, ideia, azalpena, autorearen estiloa edo
edukiaren inguruan iruzkina egin dezake audientziak. Modu horretan, editorialak
irakurleriarengan izan duen eragina kalkula daiteke, eta aurreko edo ondorengo editorialen
inpaktuarekin alderatzeko aukera ematen zaie bai audientziari, bai egunkariaren
arduradunei. Gainera, testua sare sozial ezberdinetara eramateko aukera eskaintzen du
egunkariak kasu gehienetan.
Bestalde, editorialaren testuarekin batera, beraren edukiarekin zerikusia duten beste
albiste edo testu batzuetarako lotura eskain dezake ziberkazetak. Erabiltzaileak, bere
aldetik, editoriala sare sozialen bitartez zabaltzeko gaitasuna du edizio digitalean.
Irakurleak, beraz, bere ezagunen artean testua heda dezake, eta hala zeharkako audientzia
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berriak eratu. Eta, horretaz guztiaz gainera, aurreko egunetan argitaratu diren editorialak
berrikusteko aukera dauka irakurleak.
Edizio digitaletan editorialak bereganatzen dituen ezaugarri berri horiek hurrengo ataletan aztertuko diren gainerako iritzi-generoei ere aplika diezazkiekegu. Hala ere,
editorialak, interaktibitateaz baliatzen den arren, eskuarki ez ditu hipertestu (loturak,
besteak beste) eta multimediatasunaren onurak aprobetxatzen. Aukera horiek alferrik
galtzen dituela uste du Ramón Salaverría irakasleak (2005: 164), batez ere hipertestuarena,
oso baliabide egokia bailitzateke editorialetan informazio eta iritzi osagarriak emateko.

9.3.2. Zutabea

Egunkariaren talde editorialeko kide ez diren beste ahots batzuek ere euren iritzia hedatzeko
aukera izaten dute egunkarietan. Ikuspuntu horiek plazaratzen dituzten autoreek ez dute
erantzunkizun zuzenik hedabidearen kokatze ideologikoari dagokionez, baina euren testuetan egunkariaren printzipio editorialekiko koherentzia-ildo bat agertzen dute (Armañanzas,
1996: 104). Tradizionalki genero horrek izan dituen ezaugarriak aipatzekotan, beti sinatuta
dagoen testu labur bat dela esan dezakegu. Egunkariaren zutabe bat okupatzen du kasu
batzuetan; hortik bere izena. Zutabeak aztertu, interpretatu eta baloratu egiten du (Moreno,
2003). Gainera, editorialaren helburu berbera daukan artikulu orientatzaile, analitiko eta
baloratiboa da. Bi genero horien arteko ezberdintasunik nabarmenena sinadura dugu.
Editorialak ez du sinadurarik eramaten; zutabeak, berriz, sinadura darama beti, eta gainera
testuak bere sinaduraren balio berbera izango du (Santamaría, 1997: 117). Zutabe mota
anitz edo zutabe mota sorta handia dago. Garrantzi gutxiko kontuak edo gai hutsalak
jorratzen dituzten zutabeak egon daitezke, adibidez. Editorialetan, aldiz, herrialde baten
politika edo ekonomiari buruzko gai garrantzitsuak aztertzen dira, egunkariek ez baitute
euren ahotsa pisurik gabeko gaiak jorratzeko erabiltzen.
Paperezko egunkarietan zutabegileek leku finko bat daukate; beraz, irakurleak espresuki bilatu dezake testu hori, jakin badakielako noiz eta non aurkituko duen. Albisteak eta
haien kontestuen inguruan orientatzaile-papera jokatzen du genero honek publikoarentzat.
Autoreak askatasuna dauka gaiari eta formari dagokienez, eta irakurlearen konplizitatea
bilatzen du. Gainera, bere iritzia ematen duen profesionala gainerako hedabideen lehia horretan eragin garrantzitsua izan dezake eta, nolabait, “izar” bihur daiteke (Armañanzas,
1996: 105). Armentiaren arabera, egileak hiru helburu bilatzen ditu: irakurlea konbentzitzea, irakurlearen hausnarketa bultzatzea eta irakurlea entretenitzea. Horretarako, originala
izan behar du, publikoaren arreta piztu behar du, eta konnotazio propagandistikoak alde
batera utzi behar ditu (Moreno, 2003).
Morenok (2003) honako sailkapen hau proposatzen du:
– Iritzi-zutabea. Bere forma eta tonu serioa dela-eta editorialaren antza dauka. Hala
ere, bertan agertzen diren argudio eta iritzi guztiak autorearen erantzukizunari
dagozkio.
– Informazio-zutabea. Iritzia baino gehiago informazioa darabilen zutabea.
– Umorezko zutabea. Irakurleak dibertitzeko edo entretenitzeko helburuarekin idazten
dira. Gaiak anitzak izan daitezke, eta askotan estilo ironikoa azaltzen dute.
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– Nortasunen zutabea. Zutabegilea edozein arrazoirengatik komunitate batean nabarmentzen diren famatuez edo pertsona publikoez aritzen da. Azken finean,
irakurlearentzat interesagarri suerta daitezkeen pertsonak ditu aztergai.
– Nahaspila-zutabea. Zutabe mota hau nahiko ohikoa da. Ia denetarik eskaintzen dio
irakurleari, gai eta ukitu ezberdinak jorratzen baitira.
Sarean, zutabeek ere leku finko bat izaten dute. «Iritzia» atalaren barnean kokatzen dira
eskuarki. Bestalde, editorialarekin gertatzen zen bezala, Ramón Salaverría irakasleak uste
du (2005: 164) zutabeak ez dituela sareko hipertestuak eta multimediatasuna aprobetxatzen.
Multimediatasun eza ulergarria da, iritzi-generoak diskurtso linguistikoan oinarritzen
direlako batik bat. Hipertestuari dagokionez, zutabeek oso gutxitan izaten dituzte
edukiarekin zerikusia duten beste artikulu, iturri edo hemerotekekiko loturak. Genero honek
batzuetan erabiltzen duen baliabidea irakurleekiko interaktibitatea da.

3. IRUDIA
Zutabeen atala Deia egunkarian
Deia.com, 2011ko maiatza

Edizio digitaletan, zutabea oso ondo egokitzen da blogetara. Oro har, paperean
argitaratu diren zutabe berberak edizio digitaletara eramaten dira zuzenean “zutabeak” edo
“zutabegileak” epigrafearen barnean kokatuz. Baina, zutabe horietaz aparte, ziberkazeta
batzuek sarerako espresuki idatzi diren zutabeak eskaintzen dituzte blog-formatuan.
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“Autorearen zutabean, hortxe dago kazetaritza hedabide tradizionaletan, inon badago. Eta
zutabearen elementu antzekoena, sarean, bloga da” (Fernández, 2005: 406).

Luistxo Fernándezek ez ditu bi baliabide horiek bereizten. Haren ustez, blog bat
irakurtzea zutabegile bati jarraitzea bezala da. Eta zutabegileekin gertatzen den bezala,
blogariek gai zehatz baten inguruan duten ezagutza estimatzen du irakurleak. Ez hori
bakarrik, beraren idazteko era ere estimatzen da.
“Zutabea ez da, gainera, beti sorkuntza literarioarekin lotu behar... perfil teknikoa, akademikoa
edo ekonomikoa duten blog-egile asko dago sarean. Hauen zutabeak jarraitzea, nolabait,
aholkularitza zerbitzutxo bat izatea bezala da... Blog kolektiboek, berriz, zutabe pertsonalarena
baino gehiago, kafetegiko tertuliaren antza daukate. Eztabaidak proposatzen dira, eta ideiak
trukatzen dira, edo desbideratzen dira... Tertuliano nagusienek gidatzen dute eztabaida, eta arau
demokratiko edo autokratikoak egon daitezke tertulia bakoitzean, baina guztietan dago,
gutxienik, adi-adi egoteko aukera, eta ia beti, halaber, norberak aportatzekoa” (Fernández, 2005:
404).

9.3.3. Sinadurak

Sinadurak ez dira zutabeetatik asko bereizten. Desberdintasun nabarmenena zutabeek leku
eta autore finkoa daukatela izango litzateke. Sinadurak, aldiz, momentu edo egoera jakin
batzuetan autore, aditu edo pertsonaia publikoek idatzitako artikuluak dira. Egunkariaren
egun horretako gonbidatuak direla esan dezakegu. Horretaz gain, sinaduren helburua eta
zutabearena berberak dira. Autoreak hausnarketak egiten ditu bere iritzia plazaratzeko eta
irakurlea konbentzitu edo entretenitzeko.
Sinadurek sarean duten presentziari dagokionez, genero honen ezaugarrien muga,
zutabeekin gertatzen den bezala, lausotu egiten da. Ziberkazetek «Iritzia» atalaren barnean
“kolaboratzaile” gisa aritzen diren pertsonaien artikuluak sinadurak direla esan genezake.
Beste batzuek “Tribuna irekia” izenpean argitaratzen dituzte. Sinadurek eta blogek sarean
eskaintzen duten produktua ez da askorik bereizten. Zutabeekin gertatzen den moduan,
ziberkazetek eskaintzen dituzten autore ospetsu edo esanguratsuen blogak sinaduren bertsio
edo aldaera digitalak direla esan genezake.

9.3.4. Blogak
Pasa den mendean ospea eta hedapena lortu zutenetik, blogak eta informazioaren gizartean
duten eragina ikertu izan dira hainbat ikuspuntu akademikotatik. Blogen eragina
norbanakoaren adierazpen-tresna eta komunitate birtualen sortzaile izatetik baino harago
doa. Baliabide teknikoak eta sare-konexioa izanda edozein pertsonak eratu dezakeen
plataformak direnez, alor askotan oso baliotsuak izan daitezkeen tresnak bihurtu dira
weblogak: zaletasun berberak dituzten pertsonen elkargunea, plataforma komertzial eta
publizitarioa, hezkuntzarako baliabidea, propaganda politikorako estrategia...
Baina funtzio horien guztien gainetik, blogak komunikazio-euskarriak direnez,
presentzia garrantzitsua lortu dute kazetaritzaren alorrean (Guallar, 2008). Komunikabideek
horien balioa onartu dutenetik edizio digitaletara gehitu dituzte errekurtso osagarri moduan.
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Gizartearen eta hedabideen arreta piztu dezaketen hainbat datu, informazio-iturri eta, batez
ere, iritzi hedatzen dituzte. Gaur egungo egunkari digital gehienek erreferentziazko
kazetarien, adituen edo gizartearen edozein arlotan jakitun diren pertsonen blog sorta bat
eskaintzen dio irakurleari. Baliabide horrek paperezko egunkarietan zutabearen generoak
betetzen duen funtzio berbera daukala esan dezakegu.
“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 kontestua kokatu, informazio eta iritzi osagarriak eskuratu,
edo gaiarekin erlazioa duten beste blog edo artikulu batzuen loturak eskain
ditzakete.
– Irakurlearen iritzia jokoan sartzen da, iruzkinak egiteko aukera ematen bazaio. Kasu
horretan elkarrizketa bihurtuko da zutabea edo artikulua, eta ez da izango autore
baten norabide bakarreko gogoeta hutsa.
– Autore berberak aurreko aste, hilabete edo urteetan argitaratu dituen artikulu guztiak
eskuratu daitezke berehalakoan artxibo baten bitartez.
Armentiak dioen moduan (2009), gaur egun edonork jar dezake martxan blog bat bere
kabuz. Horretarako leku asko baitago sarean 1 . Hori dela eta, milioika blog daude, baina oso
zaila da jakitea zenbat dauden jardunean edo bizirik. Technorati 2 bilatzaileak 2008. urtean
argitaratu zituen txostenak 130 milioi blog zeudela zioen. Universal McCann 3
aholkularitza-etxeak garai berberean plazaratutako datuen arabera, 184 milioi blog zeuden
munduan momentu hartan, eta horietatik 42 milioi (% 22,8) txinatarrak ziren.
Bestalde, Nielsen Online 4 enpresak berriki argitaratutako ikerketa baten arabera
egunean 42.000 blog berri irekitzen dira munduan. Hala ere, horietako asko baztertuta
geratzen dira, azkenean eguneratzen ez direlako. Egunkari gehienek ere blogak zabaltzeko
aukera eman diote irakurleari.
“Bilatzailearen izaera dute nolabait, loturak gomendatzen dituztelako; posta elektronikoaren antza
ere badute, idazkeraren estilo informala dela eta; iritzi foro bat da, erabiltzaileek iruzkinak egiten
dituztelako eta komunitate birtuala ere bada, weblog batek beste bat gomendatzen duelako” (Meso,
2003).

Hedabideek erabiltzaileari blogak sortzeko aukera eskaintzen diotenetik, edizio
digitalek ez dute informazio modu tradizionalean bakarrik aurkezten, edo kazetaritza 1.0
delakoan (paperaren edukiak dauden moduan sarera eramaten); ezta euren edukiak
1

Blogak dohainik sortzeko lekurik ospetsuenetakoa Blogger plataforma dugu. 1999. urtean jaio zen, eta Google-k
erosi zuen 2003. urtean. 270.000 hitz idazten dira bertan minuturo, zerbitzariak berak jakinarazten duenez.
2
http://technorati.com/blogging/article/state-of-the-blogosphere-introduction/
3
Datu hauek Wave 3 ikerketari dagozkio. 2008. martxoan argitaratu zituen Universal McCann aholkularitza-etxeak
bere webgunean: http://www.universalmccann.com/
4

Nielsen Online konpainia Interneteko audientziaren neurketan espezializatua dago. Hemen eskaintzen diren datuak
2010eko martxoan argitaratu zituen.
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“kazetaritza 2.0” delakoan soilik egituratzen, hau da, sarerako espresuki edukiak egiten.
“Kazetaritza 3.0”aren alde apostu garbia egiten dute (Varela, 2008). Hau da, informazioa
sozializatu egin da, edo biztanleek gainerako biztanleentzat euren edukiak eta, batez ere,
iritziak produzitzeko gaitasuna lortu dute hedabideetan argitaratzen dituzten blogen bitartez.
Ezin ditzakegu blog guztiak kazetaritzaren iritzi-generoen barnean kokatu. “Blogak ez
dira berez kazetaritza-enpresak, baizik eta aktore indibidualak. Horietako askok ez dute ezta
kazetaritza egiten” (Martínez, 2006). Euren edukiaren arabera mota askotako eskaerak eta
eskaintzak asetzen dituzte. Bidaiak kontatzen dituzten blogak daude, albisteak laburbiltzen
dituztenak, tekonologia berriak aztertzen dituztenak, autoreari buruzko eduki erabat
pertsonal edo pribatua argitaratzen dutenak, eta abar.
Oro har, sarean aurki daitezkeen blogen artean bi mota bereizten ditu Luistxo
Fernández-ek. Alde batetik “blog pertsonalak” aurkitu ditzakegu: horiek irakurtzea
“zutabegileei jarraitzea bezala” izango da. Bestalde, “blog kolektiboak” ere badira. Horiek
“kafetegiko tertuliak“ bezalakoak dira (Fernández, 2005: 400):
a) Kolektiboak, lehen belaunaldikoak. Slashdot izan zen aitzindaria. Gaztelaniaz
Barrapunto bertsioa sortu zen, eta jardunean dirau oraindik. Euskaraz, Sustatu. Oro har,
weblog terminoa erabiltzen da horientzat.
b) Pertsonalak. Pertsona bakarrak edo taldetxo batek sortzen eta kudeatzen dituenak.
Intimitate bitxiak anonimatotik kontatzen zituen neskarena izan zen, beharbada, era
honetako lehen weblog esanguratsua, baina harrezkero adituenak asko indartu dira.
Horientzat, gehiago erabiltzen da bitakora terminoa, edo blog, laburtuta, forma
luzearen ordez.
Egunkariek eskaintzen dituzten blogei erreparatzen badiegu, irakurleen blogez gain,
idazle edo kazetari kolaboratzaile profesionalek sinatzen dituztenak ere aurkituko ditugu.
Blog horien autoreek gaurkotasunezko gaiak jorratzen dituzte, euren ikuspuntua aurkeztuz
eta iritzi-genero berri bat eratuz. Kasu gehienetan testuaren hartzaileak iruzkinak egiteko
edo erantzuteko aukera dauka testu nagusiaren azpian. Paperezko hedabide batean, aldiz,
zuzendariari zuzendutako gutunak dira irakurlearen ikuspuntua ezagutzeko bide bakarra
(Armentia, 2009: 171).
José Luis Orihuela irakaslearen ustetan, blogak informazio-iturri garrantzitsu bihurtu
dira, batez ere hedabideentzat. “Jatorriz egunkari pertsonalak bezala egituratuta dauden
lekuak dira”. Lotura, albiste eta iritzietan oinarritu eta aldiro gaurkotzen diren web-orri
horiek “estilo informal eta subjektiboarekin idatzita daude” (Orihuela, 2003). Albisteak
bilatzeko eta biztanleen iritzi orokorraren egoera ezagutzeko baliotsuak dira.
Lehen aipatu bezala, egunkari tradizionalen edizio digital gehienetan erantsi egin dira
era askotako blogak. 2003. urtetik aurrera, baina, batez ere 2004. urtetik aurrera, estatuko
hedabideak arreta jartzen hasi zitzaizkien weblogei (Orihuela, 2005). Ziberkazetek gai
ugariren inguruko informazio eta iritziak eskaintzeko gaitasuna bereganatu zuten blogen
agerpenari esker, eta horrek aberastu egin du haien edukia. Irakurleak erakartzeko estrategia
berria ere izan da (Dominguez, 2009).
Modu horretan, hedabideak euren iturritik gertuago kokatzen dira. Biztanleriaren iritzia
ezagutu dezakete modu arin eta errazagoan. Euren audientziaren iritzia jakitea dakar horrek.
Bestalde, biztanle eta informazio-iturrien arteko komunikazioa errazten dute hedabideek
blogen bitartez (García Torres eta Pou Amérigo, 2003).
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4. IRUDIA
Berria egunkariko blogen atala
Berria.info, 2011ko maiatza

Hedabide handien babesean blog bat sinatzeko aukera duten zutabegile edo
kolaboratzaileek ere ez dute aukera hori galdu behar. Argi dago edozeinek ireki dezakeela
mota honetako leku bat bere kabuz, baina ziberkazeta baten babespean egiteak audientzia
jakin bat ziurtatzen dio autoreari. Bi aldeetatik interesa duen erlazioa dugu hau.
Zutabegileek, gainera, euren audientziarekiko konplizitatean sakontzeko aukera daukate,
zeren, hala nahi izanez gero, irakurleekiko elkarlana edo haien parte-hartzea piztu
baititzakete.
Edizio digitaletan bultzatzen diren blogak hiru multzotan sailkatu daitezke:
– Egunkariaren beraren zutabegile edo artikulugileek eguneratzen dituzten blogak.
Horiek iritzi-artikulu edo zutabe moduan erabiltzen dute leku hau. Autore-blog,
blog sinatu edo izen propioko blog… ere esaten zaie.
– Hainbat gai edo arlotan aditu direnen blogak edo kultura, kirola, gizarte eta
gaurkotasuneko edozein arlotan ospetsu diren autoreen blogak.
– Irakurleek sinatu eta eguneratzen dituzten blogak. Hemen askatasunez adierazteko
aukera aurkitzen dute.
Informazio orokorreko egunkarien artean El País, El Mundo eta dohaineko Qué! egunkariak izan ziren euren edizio digitaletan blogak sartzen aitzindariak. Lehenengoak 2004.
urtean jadanik blogei buruzko zutabe bat argitaratzen zuen astero, teknologiari eskainitako
CiberPaís gehigarrian. El Mundo José Cervera kazetariaren Retiario bloga eskaintzen hasi
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zen 2004. urtearen hasieran, eta Qué! egunkariaren edizio digitalak bazuen blog sorta bat
bere edukien artean 2005. urtearen hasieran.

5. IRUDIA
Iñaki Gabilondoren bideobloga
Elpais.com, 2011ko ekaina

Gaur egun, El Paísek zutabegileen eta arlo guztietako adituen 40 bat blog eskaintzen
ditu. Kasu batzuetan, Iñaki Gabilondo kazetariaren kasuan bezala, bideobloga da zutabegileak darabilen formatua (5. irudia). Bestalde, 2007ko maiatzetik aurrera hedabide honen
edozein irakurlek bere bloga ireki dezake “La Comunidad” izeneko atalean. Oraingoz,
200.000 blog baino gehiago daude erregistraturik.
El Mundoren eskaintza ezberdina da. Zutabegile eta adituek sinatzen dituzten blogez
gain (50 bat guztira), irakurleei irekiak diren bost eremu geografikori dagozkien blog komunitarioak eskaintzen ditu: Madril, Bartzelona, Valentzia, Balearrak eta Gaztela eta Leon.
Beraz, horietako blog bakoitza ez da erabiltzaile bakar batena, baizik eta hainbat irakurlek
eremu bakoitzean egiten dituzten ekarpenen multzo bat. La Vanguardiak ere, zutabegile eta
adituen 60 bat blog eskaintzeaz gainera, zibererabiltzaileen ehunka blog eta fotoblog ere
eskaintzen ditu.
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Euskal Herriko informazio orokorreko egunkarien artean, Garak izan ezik, gainerako
egunkari gehienen edizio digitalek ere zutabegile, aditu edo erabiltzaileen blogak eskaintzen
dituzte. Batzuk «Iritzia» atalaren barnean, beste batzuk zuzenean «Boglak» izenburupean.

9.3.5. Binetak

Umorezko binetak, bere izaera grafikoa dela eta, multimedian garatzeko baldintza egokiak
aurki ditzake ziberespazioan (Salaverría, 2005: 165). Hala ere, oraindik gutxi dira irudi
mugikorrak edo soinuak aurkezten dituztenak. Egunkari tradizionalen edizio digitaletan
paperean argitaratutako bineta berberak argitaratu ohi dira egunero, eta hala pixkanaka
artxibo bat eratuz doa.

6. IRUDIA
El País eta Berria egunkarien umorezko binetak
Elpais.com, 2011ko maiatza
Berria.info, 2011ko ekaina
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Horrela, aurreko zenbakitan argitaratutakoak eskuratzeko aukera eskaintzen dute
ziberkazeta gehienek. El Paísek eta Berriak, adibidez, beste hainbat egunkarik bezala,
aurreko zenbakietan argitaratu diren binetak ikusteko aukera ematen dute egutegi baten
bitartez (6. irudia).
Eskuarki, kazetak iritziari eskaintzen dion atalean agertu arren, batzuetan binetak informazioaren ondoan ager daitezke, baina sinadura daramate beti, eta argi geratzen da gai
zehatz bati buruz autorearen jarrera edo iritzia plazaratzea dutela helburu. Bestalde, sormen
artistiko eta grafikoarekin zuzenean erlazionatuta dagoen produktu bat izanda, gerta daiteke
autorearen izena daraman atal propioan agertzea sarean.
“Autore batzuek bineta deritze, beste batzuek umore grafikoa, eta zenbait hedabidetan autorearen
izena edo sinadura agertzen da soilik, baina azken finean kazeta gehienek iritzia adierazten duten
marrazkiak eskaintzen dituzte iritziaren atalean”. (Cánovas, 2003: 548)

Binetak sarean argitaratzeko egokiagoak diren baliabideak, Flash edo Macromedia Director tresnak, erabiltzen dituzten ziberkazeta askorik ez dago (Cánovas, 2003). Bestalde,
sarean bakarrik aritzen diren hedabideek ez dute eskuarki iritzi-elementu hori eskaintzen
euren edukien artean.

9.3.6. Irakurlearen iritzia

Ziberkazeta batzuek, «Iritzia» atalaren barne-editorialak eta zutabeak kokatzeaz gainera,
irakurleen iritzia ere jasotzen dute leku berberean, haien inkestak, gutunak eta iruzkinak
eskainiz. Beste batzuek beste atal batean kokatzen dituzte irakurleen parte-hartzeak.

9.3.6.1. Zuzendariari gutunak

Denbora askoan zuzendariari idatzitako gutunak izan dira edozein hedabide idatzitan
herritarrek nahi zutenari buruz iritzia publikoki emateko zeukaten bide bakarra edo
egokienetakoa. Oraindik ere, errekurtso hori papereko edizioen atalik garrantzitsu eta
irakurrienetako bat da (Fernández Areal, 2009), eta egunkariaren editorialetik gertu kokatu
ohi da.
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7. IRUDIA
Noticias de Navarra egunkariko «Zuzendariari gutunak» atala
Noticiasdenavarra.com, 2011ko ekaina

Gutunen aukeraketa egiteko zenbait faktore hartzen dira kontuan, baina ez dago formula
zehatzik (Santamaría, 1997: 82). Oro har, paperezko egunkariek genero horri eskaintzen
dioten lekuan tarterik ez daukaten gutun anitz jasotzen dituzte. Atal horren arduradunak aukeraketa egin beharko du. Batzuetan gaiaren garrantzia hartzen da kontuan, beste batzuetan
nori dagoen zuzenduta (egunkariak argitaratutako editorial bati egiten badio erreferentzia,
adibidez, gutun erakargarria izango da), eta beste batzuetan gutunaren beraren luzera.
Baina, lehen aipatu bezala, ez dago aukeraketa hori erabakitzen duen irizpide bakar eta
zehatzik.
Gaur egun, paperean tarterik ez duten eskutitzak sarean argitaratzen dira, ziberkazetetan
ez baitago leku-arazorik. Paperean bezala, edizio digitalen atal garrantzitsua da hau.
«Iritzia» atalaren barnean egoten da. Paperean gertatzen ez den moduan, sarean eguneko
eskutitzen eta lehenago argitaratutakoen kontsulta egin daiteke. Gutunetan aurkezten diren

175

IRITZI-GENEROAK

gaien inguruan gainerako irakurleek botoak eta iritziak emateko dituzten aukera da atal
honek sarean aurkitzen dituen beste abantailetako bat.
Hala ere, eskuarki, egunkari tradizionalen irakurleek euren hitzak paperean argitaratzeko helburuarekin idazten dituzte gutunak. Eskutitz horiek ez daude edizio digitalean
argitaratzeko idatziak edo pentsatuak. Egunkari horietako edizio digitalen atal hau, beraz,
papereko atalean argitaratu diren edo leku faltagatik argitaratu gabe geratu diren gutunen
argitalpen hutsa dela esan dezakegu. El Paísek, adibidez, batez beste 1.000 gutun jasotzen
ditu egunero, eta horietatik ehun bat baino ez dute balio. Sei edo zazpi aukeratzen dira
paperean argitaratzeko eta 12-15 edizio digitalerako.

9.3.6.2. Inkestak

Egunkari tradizionalek askotan erabilitako errekurtsoa dugu hau. Zenbait biztanlek gai
zehatz baten inguruan duten iritzia plazaratzeko helburuarekin erabiltzen da. Edizio
digitalen agerpenarekin inkesten prozedura guztiz aldatu da. Lehen kazetaria bazen kalera
irteten zena galderak egitera (eta batzuetan inkestatuei ere argazkiak ateratzera paperean
argitaratzeko), gaur egun irakurleak berak bere erantzuna ordenagailuaren bitartez emateko
aukera dauka. Modu horretan, irakurle askoren iritzia jakin daiteke era erraz eta arinagoan.
Erantzun kopurua handia denez, erantzunen portzentajeak argitaratzen dira. Askotariko
gaiek kalean duten inpaktua jakiteko sondeo arinak eskaintzen dituzte inkestek.

8. IRUDIA
Noticias de Gipuzkoak proposatutako inkesta baten adibidea
Noticiasdegipuzkoa.com, 2011ko ekaina

Bestalde, irakurlearen inplikazioa, parte-hartzea eta interakzioa pizten dituzte.
Eskuarki, galdera itxia proposatzen da: erantzun bakarra aukeratu daiteke. Beraz,
“galderaren idazketa egokiak eragin zuzena dauka inkestaren emaitzan” (Salaverría, 2005:
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175). Audientziaren iritzia jakiteko modu ona da, baina ezin dugu ahaztu emaitza horiek ez
dituztela lagin adierazgarriak agertzen (Noci et al., 2007).

9.3.6.3. Irakurleen iruzkinak

Ziberkazetek denetariko gai eta gertakizunei buruz irakurleei zuzendutako inkestez gainera,
erabiltzaileak hedabidearen atal guztietan bere iruzkinak argitaratzeko aukera izaten du
askotan. Albisteen bukaeran iruzkinak egiteko leku bat gordetzen zaio audientziari, eta
horrek bere ekarpenak egin ditzake gertakizun konkretuen inguruan: informazioa aberastu
datuak gehituz, iritziak plazaratu, gogoetak egin, eta abar. Aukera horrek hedabideak
argitaratzen duen informazioa osatzeko balio du kasu batzuetan. Demagun uholdeak gertatu
direla. Kazetak ez dauka bazter guztietara ehunka kazetari bidaltzeko adina baliabide, baina
lor dezakete irakurleek edozein bazterretatik berri baten inguruan bizi ari diren egoera aipa
dezatela. Beraz, irakurle eta lekukoen aipu horiek albistearen eduki informatiboa osa eta
aberastu dezakete. Hala ere, errekurtso horrek audientziaren iritzia hedatzeko modua
eskaintzen du batez ere.
Gaur egun, ziberkazetek ehunka pertsonaren iritzia plazaratzeko aukera ematen dute ale
bakar batean. Audientziak bere iritzia plazaratu dezake albiste, erreportaje, kronika edo
zutabeen inguruan. Hedabideak argitaratutako edozein informazio edo eduki eztabaida-foro
bihurtzen da. Kazetariak edo zutabegileak ematen du lehen pausoa joko horretan; ondoren,
irakurleei bidea ematen zaie gaiak garatzen jarraitzeko. Iruzkin horiek moderatzaile baten
onespenaren ostean argitaratzen dira.
Albiste edo berri batek sorrarazten duen iruzkin multzoa informazio baliotsua da
hedabidearentzat. Alde batetik, iruzkin kopuruaren arabera, kazetaren arduradunek jakingo
dute zein izan den egun horretan bere audientziari gehien eragin dion gaia. Bestalde,
iruzkinen edukiaren arabera, kazetak audientziaren sentimendu, izaera, jarrera, amorru edo
pozaren erradiografia arin bat lortuko du. Hainbat adibide aurki ditzakegu eguneroko
ziberkazetetan, baina kasurik esanguratsuenetako bat da 2010eko martxoan Bartzelonan
izandako elurteak sortutako kaosak biztanlerian eragindako amorrua. Amorru horren isla
zuzena egunkari digitalen irakurleen iruzkinetan ikusi zen argi:
“Irakurleek, www.elpais.com edizioaren bitartez, ehunka iruzkin helarazi dizkigute. Horietako
askok harridura adierazi dute zerbitzu meteorologikoek iragarritako elurtearen ondorioz sortu
diren hainbeste arazoren aurrean, eta dimisioak eskatzen dituzte etengabe” (El País, 2010-0310).

Bestalde, ziberkazetek kontu handiarekin kudeatzen dute baliabide hori.
Anonimatoaren izenean iritziak plazaratzea oso erraza da, are gehiago irainak botatzea.
Beraz, egunkarien edizio digitalek errespetuaren muga gainditzen duten iruzkinak
baztertzen dituzte, edo behintzat horretan saiatzen dira moderatzaileak. Aldi berean, sumina
edo amorrua elikatzen dituzten iruzkinak ere ekiditeaz arduratzen dira.
Batzuetan irakurleak ez du albiste guztietan bere iruzkina uzteko aukera izaten.
Editoreek erabakitzen dute noiz den egokia errekurtso hau eskaintzea. Adibidez, istripu,
heriotza edo errudun eta biktimak dituzten albisteek ez dute beti aukera hori zabaltzen,
gorroto kolektiboa piztu ez dadin, batez ere gertakizuna egunkariaren audientziaren eremu
geografiko gertuan izan baldin bada. Atentatuak, adibidez, tentuz kudeatzen dira. El Correo
egunkariaren edizio digitalaren arduradun Mikel Iturraldek dio ezin direla atentatuak eta
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istripu larriak audientziaren epaiketa arin eta errazen mende ezarri iruzkinen bitartez, batez
ere audientzia potentzialaren esparruan gertatu badira:
“Hildakoak dituzten istripuak daudenean, batez ere Bizkaian, eta albiste gatazkatsuak direnean,
hain zuzen, irainen joan-etorriak susmatzen ditugunean, ez dugu iruzkinak egiteko aukerarik
eskaintzen. Batzuetan, anonimatuak norberaren alderik txarrena ateratzen du”.

El Correo Digitalek, adibidez, 2007. urtearen bukaeran ireki zion audientziari
albisteetan iruzkinak egiteko aukera. Gaur egun, 120.000 eta 130.000 bitarteko iruzkin
egiten dira hilero. Horietatik % 40 ezabatzen dira. Arduradunen arabera, oso zaila da
espazio hori moderatzea, iruzkinak etengabe sartzen direlako; beraz, askotan kanpoko
enpresa batek egiten du lan hori. Bitxikeria edo adibide zehatz gisa, hedabide honek
2010eko maiatzaren 22an bere azalean argitaratutako argazki polemiko batek eragindako
iruzkinen % 80 ezabatu behar izan zituen horretaz arduratzen den enpresa argentinarrak.
Bertan, Fran Yeste Bilboko Athletic Futbol Taldeko jokalaria agertzen zen biluzik yate
batean. Argazki hura morboak eraginda argitaratu zelakoan milaka kritika jaso zituen
egunkariak edizio digitalean. Baina hedabidearen aldeko iruzkin asko ere erregistratu ziren,
eta eztabaida polemiko eta mediatiko handi bat sortu zen.
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