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Hitzaurrea 
 
Komunikazio Kabineteen eragina neurtzea eta aztertzea. Horiexek izan dira 
doktorego tesi honen abiapuntuak. Bulego edo Kabinete hauek zenbateraino 
diren lanbidearen lagungarri edota galgarri? Tesi honek kazetagintza aktiboan 
diharduten berriemaileentzat hizpide eta eztabaidagai izan nahi du, berauek 
baitira bulego hauekin egunero hartu-emanetan dauden profesionalak. Prentsa 
Bulegoen garapena egun fenomeno atzeraezina izateaz gainera, berorrek 
betetzen duen funtzioa guztiz beharrezkoa, positiboa eta sozialki onartua da. 
Aldi berean, zenbait esparrutan, fenomeno honek izan duen garapena 
gehiegizkoa izan da (administrazioan edota enpresa munduan). 
 
Bestaldetik, ikerlan honetan egiaztaturik geratu da ezberdintasun handiak 
daudela zenbait Bulegoren artean, batzuei eta besteei egozten zaien 
sinesgarritasuna oso desberdina baita. Albiste-iturri ofizialek duten 
nagusitasuna -neurri batean Bulego hauen ondorioz- eta iturri ez burokratikoek 
jasaten duten bazterketa nabaro frogaturik gelditu da ere. Horregatik, egileak 
uste du kazetaritza-lanbideak historikoki izan duen sen kritikoa berreskuratu 
behar duela, sistema informatibo osoaren independentzia bermatu nahi badugu 
behintzat. Horrek suposatzen du sistema informatiboaren erabateko 
demokratizazioa behar dela, informazioa herritar guztioi dagokien funtsezko 
eskubidea baita eta ez gutxi batzuek gertaerak nahi duten eran aurkezteko 
daukaten pribilegioa. 
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0.1.- Aurrenekoak 

Aspaldion, Prentsa Bulegoak ohizko gaia dugu kazetarion 

tertulietan. Egunero mezubideetako erredakzioetara hamarnaka 

prentsagiri, komunikatu, txosten edota prentsaurrekoen konbokatoria 

iristen da, maiz, aldez aurretik  inolako abisurik eman gabe gainera. 

Berriemaleak kexu agertzen dira instituzio, alderdi edota 

sindikatuetatik egunero eta barra barra iristen den informazio uholde 

horren aurrean. Zer egin? Horixe da erredaktore-buruen eguneroko 

kezka. 

Solasaldi horietan, Prentsa Bulegoak hizpideaz gainera, makina 

bat buruhausteren iturria bihurtu da ere. Batzurentzat propaganda 

aparailu hutsak direnak, ezinbesteko albiste-iturria  dira besteentzat. 

Denak bat datoz, ordea, beste honetan: Prentsa Bulegoek mezubideen 

eguneroko lana baldintzatzeko daukaten ahalmenaz. 

Auzi honen garrantzia ez da edonolakoa, Informazio Gabinete 

hauen kopurua urtez urte eta eten gabe ugalduz joan baita, batez ere 

"transizio politikoa" deitutako garaia hasi zenetik ona. Hasera batean 

instituzio ofizialen babespean sortu ziren. Baina alderdi politikoak ere 

azkar ohartu ziren garai berriek planteiatzen zuten erronka 

informatiboaz. Mundu ekonomikoa ezin zen atzean gelditu eta hainbat 

enpresek gauza bera egin zuen, Komunikazio Gabinetea sortu alegia. 

Ondoren gizartearen sektore guztietara zabaldu da. Egun esan daiteke, 

gaurko gizartean ez dagoela ohiartzun zabala duen talderik Prentsa 

Bulego sendorik gabe. Ezinbestekoak bihurtu dira mezubideetan 
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"presentzia" izan nahi duten talde, erakunde edota elkarte guztientzat. 

Badirudi gainera, datozen urteotan prozesu hau moteldu baino 

gehiago areagotu egingo dela.  

Paradogikoki, fenomeno hau ez dago batere ikertua, ezta 

berorrek sistema informatiboan dituen ageriko ondorioak. Prentsa 

Bulegoek albistearen ekoizpen prozesuaren muinean eragina dutela 

kontutan izanik, ikerpen falta hau are eta ulergaitzagoa gertatzen da.  

Bulego hauen ugalketa bete betean sartzen zaigu azkenengo 

urteotan adituek "igorle berriak" (Costa i Badia, 1991:222) izendatu 

duten fenomenoaren zabalerarekin. Masa komunikazioaren 

ikerkuntzak atal oparoak eskeini baditu ere, igorlearen funtsa eta 

paperari dagokionez ezer gutxi aurreratu da azkenengo hamarkadotan. 

Ikerpen falta hau gero eta mingarriagoa da igorleak komunikazio 

prozesuan duen funtzio nagusia kontutan harturik.  

Gai honi buruz, argiro mintzo da Mauro Wolf "La investigación 

en la comunicación de masas" deritzan obra ospetsuan (1987:203): 

"(...) ha habido poquísimos intentos sistemáticos de estudiar al 

emisor que ocupa una posición crucial en una red social, con la 

posibilidad de rechazar y de seleccionar la información en 

consonancia con la gama de presiones que se ejercen en un 

determinado sistema social1". 

Landugabeko ikergaia izateaz gainera, Prentsa Bulegoen 

(hemendik aurrera P.B.) fenomeno hau lanpostu berrien iturria ere 
                                                 
1Mauro Wolf-ek J. Halloran-en "The communicator in mass communication research"  izeneko 
artikulutik (The sociological review monograf, 13. zenbakia, 5-21 orrialdeak, 1969) hartu zuen 
aipu hau. Igorlearen fenomenoaren ikerpen falta honek behin eta berriz asaldatuko du Mauro 
Wolf. 
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bada. Gauden garaion ez da batere makala. Azkenengo urteotan 

ehundaka izan dira Euskal Herrian eta Espainian ere 

komunikabideetatik Prentsa Bulegoetara joan diren kazetariak, euren 

baldintza ekonomikoak hobetu asmoz ala beste arrazoik bultzaturik.  

P.B.en inguruan giza baliabidez gain, diru egitasmo ikaragarriak 

ere mogitzen dira. Honetan ere, kanpo harremanetarako esparruari 

dagokion ia guztiarekin gertatu ohi den legez, iparamerrikarrak 

aintzindari ditugu. W. Lance Bennett autoreak "News: the politics of 

illusion"  izeneko liburuan azaltzen duenez (1983:41) Washington-go 

Etxe Zurian diharduen staff  zabalaren %30tik %50ra bitarteak badu 

zuzen ala zeharka hartueman zuzenik mezubideekin. Alberto 

Moncada soziologo eta idazle ezagunak ere behin baino gehiagotan 

aipatu du estatubatuarrek kanpo harremanetarako duten "dohai" hau. 

"El nuevo poder informativo en España"  liburuan aipatzen duenez 

(1991:56) EEBBetako Gobernuak 13.000 lagun baino gehiago du 

lanean zeregin honetan. Hauetatik 3.000 Pentagonoan. Etxe Zuriak eta 

Pentagonoak pare bat prentsaurreko konbokatzen dute egunero. 

Lehendakaritzaren egoitzatik 15-20ren bat prentsagiri bideratzen dira 

egunero albiste-agentzi eta mezubide garrantzitsuenetara. Harrigarria 

iduri arren, sektore honetan ere, militarren nagusitasuna nabaria da. 

Datu soil bat. Leek Martina eta Salomon Norman-en ustez 

(1990:104), 1980an, Aire-Indar Armatuek 600.000 albiste fabrikatu 

zuten2. Noam Chomsky eta E. Merman-ek antzeko zifrak ematen 

                                                 
2 Leek eta Salomonek zera argitzen dute "Unreliable sources" liburuan: Kongresuko 
legelbiltzarkide bakoitzak baduela bere prentsa-ekipo propioa. 
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dituzte (1990:52)3. Defentsa Departamenduak urtero zenbait bilioi 

dolar inbertitzen du kanpo harremanetan. EEBBetako armadak berak 

badu Kanpo Harremanetarako eskola bat horretarako espreski sortua 

(Lance Bennett, 1983:41). 

Atlantikoa zeharkatu gabe, Estatu espainolean bertan badira ere 

datu esanguratsuak. 1992an, adibidez, Madrilgo Gobernuak ia 2.000 

milioi gastatu zuen (1.900 hain zuzen) Prentsa Bulego erraldoia den 

ministeritza batean (del Portavoz del Gobierno izenekoan). Bertan 

diharduen langile-kopurua 300 ingurukoa da, Administrazioak berak 

emandako datuen arauera4. 1991ean, eta ASECOM (Asociación 

Española de Asesores de Comunicación) elkartearen ustez, Estatuan 

Prentsa Bulegoetan aritzen ziren kazetariak 4.000 ziren5. Datuek 

hitzok baino hobeto adierazten dute fenomeno honek gaurregun duen 

garrantzia. 

                                                 
3 Aipatu egileen ustez, Aire Indar Armatuek 140 egunkari zuten euren eskuetan 1979 eta 1980 
urteetan. 1968an -duela 25 urte, beraz- zeregin hauetarako eta arduraldi osoz lan egiten zuten 
pertsonak 1.305 ziren. 
4 Datua Gobernu-Bozeramalearen Ministeritzako Informazio Harremanetarako zuzendaria den 
Ramón María Iribarrenek, 1992ko maiatzean iker-lan honen egileari aitortutakoa da. 
5 ASECOMeko lehendakaria José Gonzalez da. Datu hau iker-lan honen egileak berarekin 
izandako elkarrizketan emana da. 
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0.2.- Helburuak  

Guzti honetaz  sakontzea da iker-lan honen helburu bakarra, hots 

Prentsa Bulegoek (P.B.ek) garregungo sistema informatiboan, 

komunizazio prozesuan eta mezuan bertan duten eragina 

ikertzea, ebaluatzea eta azaltzea. Hauxe da abiapuntua eta asmoa. 

Espekulazioak alde batera utzi eta datuen zehaztasuna aintzat harturik, 

hainbat ikerlari eta kazetariri interesagarria gerta dakiokeen ikerketa 

burutzea da helburu. Fenomeno honek dituen nabardura guztiak ezin 

ditugu hemen kontutan hartu. Ezinezkoa litzateke. Egingo duguna 

lehen hurbilketa saioa besterik ez da. Garrantzitsua ala ez, hori beste 

batzuk epaitu beharko dute, baina argi dagoena da, lan hau amaitu eta 

gero,  P.B.en fenomeno berriaren inguruan gauza asko eta asko 

ikertzeke geldituko dela oraindik. Arazoa bere osotasunean eta 

konplejotasunean aztertzea ezinezkoa litzateke. Horregatik mugak 

ipintzen saiatu gara. Adibidez, P.B.en  eragina zehazterakoan 

informazio politikoa eta ekonomikoaren alorrekoak aztertu dira batik 

bat, beraiek baitira, ezbairik gabe, gure sistema informatiboan 

presentzia gehien daukatenak. Horrek ez du esan nahi ordea, beste 

sektoretan agertu diren Prentsa Bulegoen kasuistika aztertu ez denik. 

Alde horretatik, beraz, tesi hau ahal den osatuena egin dugula uste 

dugu, baina landugabeko ikerbideak oraindik ere oso zabalak direla 

aitortu behar da. Horretan datza ikerkuntzaren edertasuna eta erronka. 

Iker-lan honek teorikoegia gelditzeko arriskua zuen. Hori ekidin 

asmoz, egileak Unibertsitate munduan sartu aurretik prentsaren 

alorrean izan duen hamar urteotako esperientzia  isladatu nahi izan du 
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tesi osoan zehar, aztertzen diren ereduak ez baitira zerbait abstraktoa, 

egungo errealitate komunikatiboarekin (Euskal Herrikoa, nahiz 

Espainiakoa) zerikusi oso zuzena duten gaiak baizik. 

 

0.3.- Metodologia 

Tesi honetan erabilitako metodologia azaltzera natzaizue 

ondoren. Lehenik, aitatu behar da hemen darabilgun metodoa, 

funtsean deskriptibo analitikoa dela. VI. atalean egindako ikerketak 

ikuspuntu kuantitatiboa eta kualitatiboaz aztertuak eta baloratuak izan 

dira. Guzti hau, ikusmira bat bera ere kanpoan gera ez zedin. 

Metologiarekin jarraiki, beste aitormen bat. Lan honen metologia 

hankamotz gera zatekeen Umberto Eco maisuaren aportazioagatik 

izan ez balitz. Berak emandako aholkuei jarraiki6, hezur mamitu dugu 

gure lan honen egitura nagusia. Italiarraren ustez, hauxe litzateke iker-

lan batek eduki beharko lukeen aurkibidea (1989:140): 

"(...) un índice-hipótesis habría de tener la siguiente estructura: 

 1.- Estado de la cuestión. 

 2.- Las investigaciones precedentes. 

 3.- Nuestra hipótesis. 

 4.- Los datos que podemos ofrecer. 

 5.- Análisis de los mismos. 

 6.- Demostración de las hipótesis. 

 7.- Conclusiones y orientaciones patra el trabajo 

posterior". 

                                                 
6 Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procesos de investigación, estudio y escritura. 
Gedisa (11. edizioa). Barcelona. 1989. 
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Lan-hipotesi honi atxekitu gara ahal den gehien, baino behar den 

malgutasunez, noski. Hartara, bi parte nahiko ezberdin bereiztu dugu: 

Prentsa Bulegoen deskribapena lehena eta Prentsa Bulegoen efektuak 

izenekoa, bigarrena. Lehenengo parte hau deskriptibo-dibulgatiboa da, 

batik bat. Bertan hiru atala hauek sartu ditugu: 

I.- Albistearen zeregin eta kontrola. 

II.- Prentsa Bulegoen  (P.B.en) auzia zertan den. 

III.- Prentsa Bulegoak (P.B.ak) albiste-iturri legez. 

Bigarren partea berriz, askoz analitikoagoa da. Ondorengo atal 

hauek ditu: 

IV.- Prentsa Bulegoen (P.B.en) eragina. 

V.- Hipotesiaren formulazioa: P.B.ak eta komunikazio prozesua.  

VI.- Hipotesiaren egiaztapena: Gure ikerketak.  

VII.- Ondorio nagusiak. 

 Antz nabarmenak daude Eco-k proposatutako aurkibidea eta guk 

landutakoaren artean. Atalen izenburuak alderatzea besterik ez dago. 

Baina azter dezagun  zein den atal bakoitzeko mamia. 

Lehenengo atala arazoaren sarbide gisa planteaturik dago, hots 

gaurregun masa-komunikazioaren alorrean harat-hunat darabilzkigun 

konzeptu eta baloreen aipamena, baina iker-lan honetan jorratuko 

ditugun ikuspuntuei enfokatuta noski.  

Bigarrena, -P.B.en auzia zertan den- izenburuak berak dioen 

bezala fenomeno honen nondik norako garrantzitsuenak mugatzea du 
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helburu7. Besteak beste, hemen, P.B.ak noiz, nola eta zergatik sortu 

ziren aztertuko dugu. Baita ere Euskal Herriko egoera informatiboa 

zein zen 1975ean. Atal honen barruan ere, dauden P.B. eredu 

ezberdinak ikusiko ditugu (Instituzioetakoak, enpresa mundukoak, 

komunikazio aholkularitzak, Irudi Gabineteak, e.a.) banan banan. 

Gaurregun P.B. baten lana zein den ere aztertuko dugu luze eta zabal 

gainera. Atal honekin amaitzeko Prentsa Bulegoen definizioa emanen 

dugu. Kapitulu honen asmoa guztiz dibulgatiboa da, P.B. batean lan 

egin nahi duen edonorentzat probetxugarria, hain zuzen.  

Hirugarren atalean berriz, P.B.en karakterizazio zabala -albiste-

iturri legez- egiten da. Hemen zehazten joango gara, besteak beste 

honako gaiok: P.B.ak eta mezubideetako ohiturak -albiste-iturri hauek 

nola egokitzen diren komunikabideen dinamikara, alegia-; botere 

politiko eta ekonomikoaren inguruan sortutako P.B.ek darabilzkiten 

azpijoko eta jukutria informatiboak (filtrazioak, zerrenda beltzak, e.a.) 

eta P.B.ak eta Irudi Gabineten arteko dikotomia.  

Laugarren atalean, P.B.ek duten eragina hainbat ikuspuntutatik 

aztertuko dugu. Zehatz mehatz ikusiko dugu kazetari eta politikarien 

arteko hartuemanek mezu informatiboa osatzerakoan duten islada. 

Baita ere, ikusiko ditugu gizarte mugimenduen P.B.ek zernolako 

oztopoak gainditu behar dituzten euren mezuak zabaltzeko, albiste-

iturriak nola zilegitu edo deszilegitu egiten diren, P.B.ek mezubideen 

"agenda setting-a" nola baldintzatzen duten eta abar luze bat. 

                                                 
7 Ecok bere obran, "Estado de la cuestión" deitzen dio atal honi. 
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 Aportazio teoriko guzti hauek aintzat hartu ondoren, gure 

hipotesiaren garaia bostgarren kapituluan iristen da. Esanak esan, 

P.B.en eraginez komunikazio prozesu bera ere aldatzen dela diogu, 

batez ere igorlearen betekizun eta kodifikazio prozesuari dagokien 

esparruetan. Eta guzti hori frogatzen ahaleginduko gara. 

Seigarren atalean guk egindako ikerpen praktikoak bildu ditugu. 

Lau eremutan mugatu dugu lan hori. Lehendabizi, Rosa Conde 

Estatuko Gobernuaren bozeramaleak ostiralero burutzen duen 

prentsaurrekoaren islada (albiste ajentzien bitartez). Bigarrena,  

komunikatuek  (prentsagiriak, prentsa-oharrak, e.a.) informazio 

ekonomikoaren alorrean duten isladari dagokio (ikerketa kuantitatiboa 

batik bat). Hirugarren ikerketan P.B.ek informazio politikoaren 

eremuan duten eragina aztertzen da. Eragin hau noraino iristen den 

hobeki ulertzeko bi garai ezberdin hautatu dugu: 1978 eta 1992, hau 

da "transizio politikoa" eta gaurregungo egoera informatiboa. 

Laugarren ikerketa Euskal Herriko eta Estatuko komunikabide 

garrantzitsuenetako hirurogei zuzendari eta erredaktore-buruen artean 

egindako inkesta batean oinarritzen da. Bertan, "gatekeeper" hauek 

P.B.ei buruz duten eritzia azaltzen da. Lau ikerketa hauetan 

erabilitako metodologia azterketa bakoitzaren atarian azaltzen dugu. 

Metodologikoki, denek dituzte beren alde on eta txarrak, baina 

ezarrita geneuzkan helburuei begira, denak baliagarriak direla uste 

dugu. 

Zazpigarren eta azken kapituluan, iker-lan orotan gertatu ohi den 

legez, tesi osoan zehar landutako teoria eta ikerketa guztien ondorio 
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nagusiak azaltzen dira. Hamahiru dira denera, gure irudiko, zein baino 

zein interesgarriagoa. Azkenik -gibelsolasan- P.B.en inguruan gehiago 

sakondu nahi dutenei, bost ikerbide posible eskeintzen diegu, arestian 

esan legez, tesi honek ez bait du gaia agortzen. 

 

 

1go. PARTEA: 

PRENTSA BULEGOEN  
DESKRIBAPENA  
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1go. ATALA 

Albistearen zeregin eta  
kontrola 
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1.1.- Albistea eta errealitatearen eraikuntza 

Harrigarria bada ere, masa-komunikazioaren ikerlariak ez dira, 

dagoenekoz  ados jarri albistearen definizioan. Hain funtsezkoa den elementuak 

oraindik ere definizio dibergenteak -ez nuke kontrajarriak esango- sortarazten 

ditu. Zailtasunak albistegarria zer den zehazterakoan hasten dira. Nork 

erabakitzen du gertaera baten albistegarritasuna? Zer erizpideren arauera? 

Zailtasunak zailtasun, aditu gehienak bai datoz bat ordea, albisteak 

errealitatea mugatzeko duen ahalmenaz eta bere kontrolaz jabetzeko etengabe 

gauzatzen ari diren fenemonoen garrantziaz. 

Aipa dezagun, lehendabizi gure artean hain ezaguna den Mz. Albertos 

katedradunak (1983:40) albisteaz erditu duen definizioa8: 

"Noticia es un hecho verdadero, actual, inédito que se comunica a 

un público que se considera masivo, una vez que haya sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 

medio utilizado para su difusión". 

Aitatu katedradunaren formulaziotik errealitatera dagoen jauzia benetan 

arriskutsua izan daiteke, zenbait kasutan behintzat. Honekin ez dugu Mz 

Albertosen definizio akademikoa ezbaian jarri nahi, zenbait konzepturen inguruan 

dagoen zalantzagarritasun maila handia aipatu baizik. Egiazkotasuna, 

gaurkotasuna eta berritasuna nabardura asko eta ikuspuntu gehiago onartzen duten 

nozioak dira, dudarik gabe. Egia eta faltsutasunaren arteko borroka ez da beti 

amaitzen lehenengoaren garaipenarekin. Mark Twain idazleak aipatzen duenez9 

(Schmertz H./Novak W., 1986:42),  

                                                 
8 Curso general de Redacción Periodística. Barcelona. Mitre. 1983. 
9 El silencio no es rentable. Planeta. Barcelona.1987. 
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"Una mentira da media vuelta al mundo, antes de que la verdad se 

ponga los zapatos". 

Hala ere, Mz. Albertosi ezin zaio bere definizioak duen globaltasun 

saiakera eredugarria ukatu. Arazoaren konplexotasunaren adierazlea da Leon V. 

Sigalen beste aipu hau10 (1978:11): 

"Uno de los principales problemas de las noticias reside en que 

nadie sabe lo que son. El otro problema es que nadie sabe lo que 

significan. El que nadie sepa qué es una noticia implica la ausencia de 

un criterio compartido universalmente para distinguir las noticias de las 

que no lo son. Gran parte de la controversia entre prensa y sus críticos 

gira alrededor del factor standar. (...) Existen tantas definiciones de 

noticia como periodistas". 

Walter Lipman-ek (Mcquail, 1983:171) argi uzten du albistea ez dela11 

gertaeren ispilua, "albistegarria suertatu den zerbaiten islada baizik".  

Geroago ikusiko dugun lez, albistegarritasunaren definizioa zaila gertatzen da 

sarritan, bere inguruan dabiltzan erizpideak ezin bait dira zehaztasun 

matematikoarekin mugatu. Azkenengo hamarrraldiotan ikerlari asko eta asko 

bat etorri dira auzi honetan. Thunstall, Altheide, Tuchman, Gans, Schlesinger, 

Schudson eta Sigal-ek, besteak beste, ezbaian jarri zituzten ordurarte 

ikutuezinak ziren albistegarritasunaren oinarriak: egiazkotasuna, berritasuna, 

gaurkotasuna, interes publikoa, bitxikeri-maila, nabarmentasuna eta abar. 

Erizpide hauek zalantzan jarri gabe, aipatu ikerlarientzat badira ordea urteen 

poderioz eta kazetarien langintzan pixkanaka pixkanaka eta ia oharkabe 

mamitzen joaten den ideologia bat -"profesionalista" deitutakoa hain zuzen- 

auzi honetan guztiz erabakiorra suertatzen dena. Horren arauera, 

                                                 
10 Reporteros y funcionarios. Ediciones Gernika. México. 1978. 
11 Mcquail, Denis, Introducción a la Teoría de la comunicación de masas. Barcelona. Paidos. 1985. 
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albistegarritasunaren definizioa aipatu eritzietan baino gehiago kazetariak 

egunero eta etengabeki bere albiste-iturriekin mantentzen dituen hartuemanetan 

oinarritzen da. Hala ikusten du, adibidez, Giovanni Cesareo pentsalari italiarrak 

dioenean12 (1986:61): 

"Lo que 'es noticia' depende ante todo de la estructuración y 

organización de las fuentes y de los criterios con que una tal estructura 

ha sido constituída, se desarrolla y se utiliza". 

Beraz, eta guzti horren ondorioz, esan zitekeen albistea errealitatearen isla 

baino errealitatea beraren eraikitzailea dela. Teorikoentzat gero eta 

nabarmenagoa den aspektu hau ez da hain agerikoa azaltzen irakurleentzat, 

beraiek -eskuharki, bederen- balio erantzia eransten bait diote idatz-moldean 

agertutakoari ("hi, periodikuak ekarri duela!"). Honetaz argiro mintzatu da 

Leon V. Sigal. Bere ustez (1986:229):  

"Los lectores tienden a peder de vista el punto de que las noticias 

no son la realidad, sino un muestreo de la realidad". 

Albistea zer den honela azaltzen du Cesareok (1986:15):  

"La noticia no es lo que ocurre, sino lo que alguién dice que ha 

ocurrido o que sucederá".  

Formulazio hau bete betean sartzen da P.B.en lanarekin, aurrerago ikusiko 

dugun lez. Beste hainbeste esan zitekeen irratian edota telebistan ematen diren 

albisteei buruz ("... telebistak esan duela..." dio beti ene amak nork  zer esan duen 

galdegiten diodanean).  

                                                 
12 Es noticia. Barcelona. Mitre. 1986. 
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Masa-komunikabideen bitartez igortzen diren albisteen fidegarritasuna 

ezbaian jartzeko arrazoi bereziak behar dira (gertatutakoaren berri guk barrutik 

ezagutzea, adibidez).  

Informazioa eta boterea sinonimoak dira gaurregun. Berdin dio botere 

politikoa ala ekonomikoa izan. Informazio horretaz jabetzeko egiten diren 

ahaleginak ikaragarriak dira. Bere helburua lortzen duelarik, botereak marka 

propioa ezartzen dio informazioari, albisteari, azken baten. Zeregin hauek 

betezeko, Gobernuek egun dauzkaten azpiegitura informatiboak aintzat harturik 

-iker-lan haseran zifra batzuk ematen ziren- guzti honek "errealitatearen 

eraikuntzan" izan ditzakeen ondorioak oso garrantzitsuak dira. Honetaz garbiro 

mintzatu da hainbat ikerlari. Gans-ek (Bezunartea, Ofa, 1988:47)13 adibidez ez 

du inolako dudarik: 

"Fuentes, periodistas y audiencia coexisten en el sistema, pero 

más que en un organismo interrelacionado, en un tira y afloja que es 

resuelto por el poder. La noticia es, entre otras cosas,el ejercicio del 

poder sobre la interpretación de la realidad" (azpimarra gurea da). 

Gaye Tuchman14 ez zen atzean gelditu (1978:224): 

"Al invocar conceptos del siglo XVIII (como su modelo de libre 

expresión) y al aplicar las distinciones del siglo XIX (como la distinción 

entre derechos públicos y privados) a fenómenos del siglo XX, la noticia 

limita el conocimiento. La noticia ciega la realidad social, en lugar de 

revelarla. Confirma la legitimidad del Estado al ocultar la íntima 

vinculación del Estado con el capitalismo de las grandes sociedades y 

su apoyo a ese capitalismo". 

                                                 
13 Noticias e ideología profesional. Deusto. Bilbo. 1988 
14 La producción de la noticia. Free Press. New York (lgo. edizioa). Gaztelaniazko edizioa, Gustavo Gili. 
Barcelona. 1983. 
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Argi gera bedi, hala ere, ez diegula komunikabideei halako botere 

guztiahaldun, maltzur eta demoniakoa leporatzen, mezubide guztiak ezin baitira 

zaku berean sartu. Are gehiago, mendebaldeko gizarteetan, hots merkatu 

legearen funtzionamendua aintzat hartzen duten demokrazia parlamentarioetan, 

era guztietako albisteak eta komunikabideak egon badaudela esan behar da. 

Beste kontu bat izango da noiz arte, zenbat denborarako eta botereak beste 

hedabideekin alderatuz, ezartzen dizkien dizkriminazioak eta deszilegitasun 

prozesuak. Ez gaitezen manikeoak izan. Ez dezagula pentsa, boterearen 

ahalmena oroahalduna denik, ezta egunero kaleratzen diren albiste guztiak -

titularretik hasita azken punturaino- kontrolatzeko gaitasunik duenik. Beste 

arrazoien artean, praktikan ezinezkoa izango litzatekeelako, noski. 

Komunikabideetan ematen den ideologia menperatzailearen islada ez da 

prozesu zatar baten ondorioa, mekanismo anitzen bidez arautzen den fenomeno 

konplexua baizik. 

Puntu honen xedea oso sinplea da: albisteak errealitatearen eraikuntzan 

duen garrantzia aitatzea batetik eta, botereak albisteak gobernatzeko duen 

gaitasuna seinalatzea, bestetik. Guzti hau P.B.en  funtzioak eta eraginekin sartu 

aurretik, atariko gisa beraz, ezin bait dugu ahaztu, azken baten, P.B.en 

lehengaia albistea bera dela. 

Hurrengo azpiatalean arestian aitatu dugun "ideologia profesionalista" 

horren nondik norako guziak xehatzen ahaleginduko gara. 

 

1.2.- Profesionalismoaren mitoa 
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Erabakiak hartzerakoan, kazetariek erizpide profesionalak darabilzkite. 

Erizpen horiek hainbat urtetako kazetal esperientzian oinarritutako praktikak 

dira. Maiz, erizpide berberak erabiltzen dira ideologia arras desberdinetako 

mezubideetan. Praktika hauen konstatazioa egunero dakusagu. Mendebaldeko 

mezubideetan egindako hainbat ikerketek azaldu dutenez, eritzi profesional 

horien homogeneizazioa ikaragarria da. Adibidez, eta gure inguruan oinarrituz, 

har ditzagun Estatuko telebista katea garrantzitsuenek edozein egunetan -

lanegunak badira hobe- beren eguerdiko albistegiak osatzeko erabiltzen dituzten 

sumarioak. Titular horietan agertzen diren albisteetatik, gehienak katea 

guztietan errepikatuko dira, estilo eta edukin diferenziatuez, noski. Bakoitzak 

agian ikuspuntu berezi eta autonomoz jorratuko ditu, baina, funtsean 

informazioa ez da gehiegi aldatzen. Gu baino esperientzia askoz zabalagoa eta 

aberatsagoa duen Elmer Lower kazetari iparamerikarra konklusio berdinera 

iritsi da. Lower, ABC EEBBetako telebista katea erraldoiaren presidentea izan 

da. Egun, harat hunat dabil, Europa, Amerika eta Ekialde Urruneko 

unibertsitateetatik bere iharbide profesionalean pilatutako esperientziak 

irarakatsiz. Zentzu honetan, argigarria oso da ondorengo aipu hau (Cesareo, 

1986:12,13): 

"Mi experiencia en el mundo de la información durante los 

últimos cuarenta y cinco años -veinte en la prensa y veinticinco en la 

televisión- me ha convencido de que la valoración de las noticias por 

parte de los periodistas con una larga experiencia profesional tiende a 

ser la misma para todos. En un día cualquiera, directores de agencias 

de prensa o de diarios y productores de televisión coinciden en cinco de 

cada seis noticias principales. Las diferencias se refieren a los 

acontecimientos de importancia secundaria, a los artículos de fondo y a 

las páginas de opinión". 
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 Beste hainbeste gertatzen da egunkarietako lehen orrialdeekin. Estatuko 

egunkarietako lehen orrialdeetan agertzen den albiste kopurua zortzitik 

hamabira bitartean izaten da, normalean eta salbuespenak salbu.  Edonork 

burutu dezaken ikerketan konproba daitekeenez, edukinak maiz  errepikatzen 

dira, albiste-kopuru horren erdia edo gehiagotan. Konstatazio pertsonal honen 

balore estadistikoa ez da zientifikoa noski, baina aukera ezin hobea damaigu 

profesionalismoaren garrantziaz mintzatzeko. Erizpide hauek mundu osoko 

mezubideetan azaltzen dira gainera. 

Jakingura handia pizten duten prentsaurrekoetan oso nabaria da fenomeno 

hau. Informazioari nork bere kutsu pertsonala eman baino, normalean 

kazetariek -eskuharki noski eta gertaerak aparteko polemikarik ez badu- 

nahiago izaten dute enfoke berberak edo oso berdintsuak erabiltzea15. Arrazoi 

asko leudeke fenomeno hori esplikatzeko. Baina agian garrantzitsuena zera 

litzateke: kazetariak          -gizaki orori edozein esparrutan gertatzen ohi 

zaionez- segurtasuna behar duela, hots nork bere kaxa ibili baino, nork bere 

aldetik arriskatu baino, nahiago duela erizpide profesional horiek beste 

kazetariekin konpartitu, nahiz eta lankide hauek "konpententziakoak" izan. 

"Jokoz kanpo" zentzazioa ekiditea da helburu. 

Kazetariak "informazioaren bitarteko profesional hutsak" dira  Patricia 

Wilhelm-en eritziz16 (1990:16). Horretan oinarritzen da, hain zuzen, praktika 

hauen defendatzaile sutsuenen argudioa. Kazetaria, "errealitatearen notarioa" 

                                                 
15 Iker-lan honen egileak sarritan izan du fenomeno hau konprobatzeko parada. Unibertsitatean sartu aurretik, 
Gasteizko Jaurlaritzak sortarazten zuen informazioa jarraitzen zuen bere egunkaritik. Asteartero Gobernu-
bozeramaleak ematen zuen prentsaurrekoa kubritzen zuen. Eta benetan harrigarria zen komunikabide desberdinek 
prentsaurrekoaren kronika titulatzeko zeukaten antzekotasun-maila. 
16 "Iturrien sekretua". Unescoren albistaria, 1990ko azaroa. Wilhelm Belgikako Kazetarien Elkarteko idazkari 
nazionala da. Bere obrarik ezagunetarikoa Protection of sources: an international review of  journalistic and legal 
practice izenekoa da. 
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litzateke, hau da, gertaera ikusi, datuak jaso, kodifikatu eta kanalaren bidez 

hartzailearenganaino heleraztea posiblea egiten duen bitartekaria. 

Beste erizpide batzuk ere jokoan sartzen dira auzi honetan. Espazioa eta 

denbora. Berriemaleek produzitzen dituzten albisteak kode zehatz eta zorrotz 

batzuetara egokitu behar dituzte. Espazio zehatz bat izango dute albiste hori 

betezeko beren egunkarietan, irratian edo telebistan eta gainera denbora-tarte 

zehatza izango dute ere lan hori burutzeko. "Kazetal ohikeriak" ditugu guzti 

hauek. Berauek errespetatzen dituzten albisteek aukera handiak izango dituzte 

mezubideetan "behar den moduan" agertzeko. Errespetatzen ez dituztenek 

berriz askoz urriagoak. Errespetatze maila honek albiste iturri batzuk prestigiatu 

edo zilegituko ditu (boterearen aldekoak, instituzionalak, e.a.) beste batzuren 

kaltetan, noski. 

Profesionalismoaren baloreak zutabe sendo eta irmoetan oinarritzen dira: 

neutraltasuna, objetibitatea, etika, inpartzialtasuna eta aseptikotasuna, besteak 

beste. Balore hauen defentsa eredu anglosaxoniarrean aurkitzen dugu, batik bat, 

nahiz ta gaurregun mundu osora zabalduak izan. Sigal-ek honela definitzen du  

kazetari neutrala (1978:102): 

"Lo que impulsa al periodista no es el celo del cruzado, sino una 

curiosidad acerca de las anomalías sociales y políticas y la disposición 

a exponerlas. (...) El periodista considera 'aquí hay algo extraño que es 

inconsistente con las asunciones públicas (...).No creo que el público 

esté enterado(...). Expondré los hechos (...) y pueden hacer lo que les de 

la gana' ". 

Antonio Sanchez-Bravok17 honela dakusa kazetari-mezulariaren papera 

(1979:204-206): 
                                                 
17 Periodistas: mensajeros, escribas y retóricos.Pirámide. Madril. 1979. 
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"Si hablamos de periodistas mensajeros lo hacemos en el único 

sentido posible que hemos abordado, partiendo de la concepción griega. 

Notificadores, redactores de mensajes, creadores de todo lo que sirve 

para comunicar y para hacer comprender (...) El periodista es 

mensajero en el sentido de que acerca al receptor lo lejano, vence una 

distancia para él.. Le manifiesta y le restaura el sentido". 

Autore honentzat, "objetibitatea" zera da (1979:173):  

"(...) es la actitud correcta del emisor, sin ningún prejuicio ante 

ante el hecho y la noticia". 

Profesionalismoaren ardatz nagusiak oso barneratuta daude gaurregun 

berriemale gehienengan. Sarritan, jokamolde hauen zergatia ez dago azaldu 

beharrik ere ("hori horrela da eta kitto"), "kazetal intuizioaren" bermaleak bait 

dira. Albistari gehienek zintzotasun eta fideltasun handiz betetzen dute beren  

zeregina, beren lan produktiboa "kazetal ohikeri" hauetara egokituz, praktika 

hauek izan ditzaketen ondorioez erreparatu gabe. 

Azkenaldion gero eta gehiago dira "kazetal ohikeri" hauek eguneroko 

lanean eragiten dituzten ondorioen kontra gartsuki altzatu diren adituak. Mauro 

Wolf, A. Gabardino, Gaye Tuchman, Leon V. Sigal-en eritziak oso argiak dira 

auzi honetan. Gure artean, J.Villafañe, E. Bustamante eta E. Prado (beste 

hainbaten artean) gogor aritu dira ere praktika hauen kontra. 

A. Gabardino honela mintzatu zen (Wolf, 1987:215) "kultura 

profesionalaz": 

"Es un inextricable amasijo de retóricas de fachada y astucias 

tácticas, de códigos, estereotipos símbolos, tipificaciones latentes, 

representaciones de roles, rituales y convenciones relativos a las 

funciones de los media y los periodistas en la sociedad, a la concepción 

de los productos-noticia,  y a las modalidades que dominan su 
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confección. La ideología se traduce luego en una serie de paradignas y 

de prácticas profesionales adoptados como naturales". 

Wolf (1987:215) praktika hauen eraginaz aritzen da ondoren: 

"Se determina así un conjunto de criterios de importancia que 

definen la noticiabilidad (newsworthiness) de cada acontecimiento, es 

decir, su 'aptitud' para ser transformado en noticia".(Azpimarra 

egilearena da). 

Beste era batera esanda, "ohikeri" hauek erabakiko dute azken baten zertzu 

albiste "sartzen diren" eta zeintzuk "kanpoan" gelditu. Villafañe, Bustamante 

eta Pradoren ustez18 (1987:117), argi dago praktika hauek  "sistema bera" 

indartzen dutela. Gainera, hiru irakasle hauentzat, "ideologia profesional" 

honen ikerketa nahitaezkoa da kazetal produkzioaren prozesuarekin zerikusia 

duen edozein iker-lan burutu aurretik (1987:126). Profesionalismoaz duten 

kontrako eritzia argi geratzen da beste aipu honetan (1987:141): 

"El profesionalismo implica una autoconcepción de líder, de guía 

del público que se adelanta a los deseos de la audiencia que conduce la 

demanda hacia donde mejor le conviene". 

Sigal-en ustez19 (1978:88), eritzi profesionalak oso egokiak dira egindako 

hautaketa zilegitzeko eta kanpotik etor daitezkeen kritikak ekiditeko. Bere tesia 

defendatzeko, autore honek Bernard Shaw-en aipu bat aukeratzen du (1978:89):  

"Toda profesión (...) es una conspiración contra los legos"..  

                                                 
18 Fabricar noticias.Mitre. Barcelona.1987 
19 Reporteros y funcionarios. Aipaturiko libururua (A. l.). Laburdurak euskaraz nola egin behar diren jakiteko, ikus. 
Laburtzapenen gidaliburua. Siglak, ikurrak, laburdurak. Erizpideak eta zerrendak. UZEI/ Euskalterm. Elkar. 
Donostia. 1988. Bertan azaltzen denez (117. orrialdean), Aipaturiko liburua, A. l. izango litzateke euskaraz. Beraz, 
hemendik aurrera erderazko Op. cit. laburduraren ordez, guk A. l. idatziko dugu. Artikuluak direnean, A. a. 
(Aipaturiko artikulua). 
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Teoria honen arauera, albistariek, beraz, sendagile, abokatu edota 

arkitektuak bezalaxe, enda bat osatzen dute, eta berari dagozkion pribilegio 

guztiak erabiliko lituzkete. Alde horretatik, beren esparrura sartzen saiatzen den 

atzerritar oro kanporatua izanen da. 

Arestian ikusi dugun lez, Tuchman-entzat, albistea "status quoaren" 

legitimazio-elementua izanik, beste hainbeste esan daiteke profesionalismoaz. 

Praktika hauek, gainera mezubidearen neurrira diseinatuak izan dira20 

(Tuchman, 1978:78): 

"El profesionalismo es saber cómo lograr un relato que satisfaga 

las necesidades y pautas de la organización". 

Kazetal ohikeriak ideologia ere badira, egile honen aburuz. Ideia berbera 

defendatzen du Giovanni Cesareok ondorengo aipu honetan21 (1986:14,15): 

"Las reglas y los criterios que constituyen el 'sentido común 

periodístico' extraen su eficacia de la base material que tienen en el 

proceso productivo de la información, porque es precisamente esta base 

material la que obliga a los periodistas a adoptarlos, a practicarlos y de 

esta forma a exteriorizarlos como 'principios necesarios.'(...). Del 

conjunto de estas relaciones brota la 'lógica productiva' de la 

información que se ha ido autorizando y objetivando hasta el punto de 

parecer 'natural', en primer lugar a los ojos de los profesionales, los 

periodistas, pero después también a los ojos de los 'comunicadores.'Hoy 

puede decirse que la 'profesionalidad' periodística designa sobre todo a 

esta lógica productiva". 

Berriemaleez gainera, gure ustez, informazioaren hartzaileak  ere 

"normaltzat" jotzen ditu usantza hauek, ez baitu eritzi hauek alderatzeko aukera 

                                                 
20 La producción de la noticia. A. l. 
21 Es noticia.  A. l. 
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handirik. Azpiatal honen hasieran aitatu dugun "jokoz kanpo" gelditzearen 

ikara, hots, kazetariak bere lankideen eritzietara makurtzeko duen erraztasuna. 

Cesareok ere aitatzen du fenomeno hau bere obran (1986:102): 

"Es muy difícil para quien aspira a 'ser periodista' (...) analizar y 

valorar críticamente las normas y las prácticas dominantes a las que se 

le exige total adhesión". 

Filosofia berbera agertzen du autore italiar honek "La 'forma de aparato' en 

los mass-media" izena daraman artikuluan22 (1983:43). Funtsean zera esan nahi 

dute, kazetarientzat, batez ere esperientzia handia ez daukaten albistarientzat 

kazetal ohikeri hauetatik ihes egitea oso zaila gertatzen dela. 

Haatik, usantza "profesionalista" hauen gaitzespenak ez ditu zehaztasuna 

eta egiazkotasuna bezalako konzeptuak ukatzen. Kazetal ohikeriekiko batere 

atxekimendurik erakutsi duen Mario Benedetik23 "kazetal etikaren" defentsa 

sutsua egin izan baitu beti (1987:208,209): 

"La ética periodística debe ser un valor intocable en la prensa de 

izquierda. (...). La información veraz es la plataforma del dato y no hay 

argumento legítimo sin dato veraz". 

1.2.1.- Kazetari eta kazetaritzaren funtzioak 

Ideologia profesionalistaren aldekoak nekez agertuko dira mozorrorik 

gabe. Beraiek ere arbuiatuko dituzte kazetal ohikeriak berriemalearen sormena 

bera zalantzan jartzen dutelako. Komunikazio prozesuaren oinarrizko 

elementuak definitzen hasten direlarik,  azaltzen dira eritzi kontrajarriak. Har 

dezagun, adibidez, UPVko Ofa Bezunartea irakaslearen kasua. Masa-

                                                 
22 La TV entre el servicio público y el negocio. Giuseppe Richeriren gidaritzapean egindako edizioa. Gustavo Gili. 
Barcelona. 1983. 
23 Subdesarrollo y letras de osadía.Alianza editorial. Madril.1987. 
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komunikabideen zereginaz mintzatzen denean24, sozialki bete behar duen 

funtzioan (zerbitzu publikoarena, hain zuzen) baino gehiago, argi dago enfasi 

handiagoa jartzen duela bere helburu komertzialetan (1989:13): 

"Un medio de comunicación impreso o  audiovisual es el producto puesto 

en el mercado por una empresa que, con más o menos matices, tiene las 

características propias de cualquier industria productiva. Es decir, el producto 

tiene que cumplir unos requisitos para ser competitivo comercialmente". 

Eritzi berbera defendatzen du La Vanguardia egunkariko ekonomia 

arloko erredaktore-burua den Carlos Esteban kazetariak25. Honen ustez, 

egunkaria "edozein kontsumo-ondasun" bezalakoa da. Ezberdintasun bakarra 

zera da: egunkaria "eritzi sortzailea" dela. 

Antzeko zerbait gertatzen da kazetariaren funtzioa aztertzen hasten 

garenean. Batzurentzat, Mz. Albertos-en kasua, kazetaria "bitartekaria" da26, 

gauza guztien aurretik gainera (Bezunartea, 1988:11): 

"Desde el punto de vista técnico, el periodista es, antes que 

cualquier otra cosa, un mediador social.(...).El periodista es un experto 

social cuyo cometido es la toma de decisiones acerca de los temas, de 

las fuentes y de los textos que van a condicionar la difusión masiva de 

ese producto de consumo intelectual llamado noticia". 

Profesionalismoarekiko bere kritika agertu dutenek berriz, kazetaria 

bitartekari soila baino zerbait gehiago dela diote eta horrek "errealitatearen 

eraikuntzan" duen garrantzia azpimarratzen dute. Ildo honetatik, Petra Maria 

                                                 
24 "Ofensiva a la información política" in Los límites de la información política.EHU-UPVko Argitarapen 
Zerbitzua. 1989. Bilbo. 
25 "La prensa económica" in La empresa ante los medios de comunicación. Inforcongress. Barcelona. 1990. 
26 Noticias e ideología profesional. A. l. 
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Secanella aipa genezake . Honela definitzen du irakasle madrildarrak 

(1986:9,10) kazetariaren funtsa27: 

"El periodista no es un simple cronista de los acontecimientos. Es 

también el archivo de la historia que está ocurriendo y es además un 

intérprete de los sucesos que le toca cubrir. Como crítico, el periodista 

sirve al público como orientador de las ideas. Selecciona unas y otras 

no. La realidad social es hoy, sobre todo, la realidad que nos transmiten 

los medios de comunicación". 

Notizia zerbait "itxita" bezala defendatzen dutenen aurrean -eredu  

anglosaxoniarraren ohizko axiomei jarraiki- Sz.-Bravo Cenjorrek 

berriemalearen lan argumentatiboa goraipatzen du (1979:212,213): 

"Los periodistas son retóricos como profesionales de la 

argumentación informativa (...). El periodista, quiera o no, produce 

persuasión manejando argumentos o pruebas.(...). Ser retórico es 

convencer mediante la prueba. El texto informativo siempre debe ser un 

texto abierto. Convencer mediante la prueba es un proyecto razonable y 

verosímil". 

Zoritxarrez, gaurregungo joera informatiboak Estatu espainolean ez doaz 

bide honetatik. TVEk zenbait hamarralditan izan duen monopolioaren 

hausketak (TB-katea pribatuen jaiotza dela kausa), publizitate merkatuaren 

jetsierarekin batera, ondorio narbarmenak izan ditu Estatuko informazioan. 

Telebistako kateek kalitateari eutsi baino gehiago, urteko balantzeari eman 

diote lehentasuna ikuslegoaren kaltetan. Programadoreak ECOTELen28 

diktadurapean bizi dira. Audientzia kota altuenak eperik laburrenean bilatzen 

dituzte. Besterik gabe. Enpresa informatiboen arteko lehia orain arte 

ezezagunak ziren mailetara iristen ari da. Era guztietako jukutriak asmatu dira 

                                                 
27 El Periodismo de investigación. Tecnos. Madril. 1986. 
28 ECOTEL aldiro telebista programen audientzia neurtu eta ezagutzera ematen dituen enpresa da. 
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(kontraprogramazioa, azpijoko komertzialak, eta abar). Badirudi "denok dugula 

salneurria". EEBBetan gertatzen ohi denez, hemen ere "Komunikazioaren 

izarrak" nagusi dira. Beren fitxaketek izugarrizko dirutza mugitu dute 

azkenengo urteotan. Guzti honen ondorioz, informazioaren edukina 

degradatzen, usteltzen joan da. Herritarroi zor zaigun zerbitzua baino 

ikuskizuna ematen zaigu. Informazio orekatua bilatu beharrean gaurko 

telebistan ikusgarritasuna da nagusi. Honek, egun, sensazionalismoa edo 

EEBBetan erabiltzen den terminua geureganatuz, "trash-TV" esan nahi du.  

Guzti honen adierazle garbia 1993ko urtarrilean Alcasser kasu 

entzutetsuaren amaiera izan zen. Bertoko hiru neskatoen trageria lazgarriak 

komunikabide gehienetan izan zuen tratamendu sensazionalistak ordurarte 

ezagutzen ziren erreferente guztiak gainditu zituen. Espero dezagun 

Alcasserreko kasua ez dadila izan Estatuko kazetaritzaren historian 

sensazionalismo merke eta ustelduaren behinbetirako abiapuntua markatu zuen 

gertaera. Zoritxarrez horrela bada, arrazoia eman beharko diogu Janet Malcolm 

newyorkiarrari. Azken hau gogor agertu zen McGinniss kazetariak bere "Fatal 

vision" "best-seller" famatua gauzatzeko erabili zuen prozeduraren kontra. 

Malcolmek era gordin eta lazgarri honetan agertu zituen kazetariak eta 

kazetaritza bera29 (1989:21): 

"All journalism, by its nature is 'morally indefensible (...).The 

journalist is 'a kind of confidence man, preying on people's vanity, 

ignorance or loneliness, gaining theirs trust and betraying them whitout 

remorse" 

                                                 
29 "Dangereus liaisions. Journalists and theirs sources" in Columbia Journalism Review. 1989. Columbia. USA. 
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Janet Malcolm-ek arrazoi bereziak zituen kazetarion lana hain gotorki 

tratatzeko. Bere garaian oso polemikoa izan zen artikulu honetan gogor 

gaitzesten zuen -inolako kontenplaziorik gabe- McGinniss nobelagileak bere 

obra burutzeko erabili zuen prozedura. Eleberri horretan Jeffrey MacDonald 

"green-beret"  ohiak burutu zuen erahilketa anitza (bere emaztea eta alaba biak) 

kondatzen zuen. Malcolm-en ustez, McGinniss bera trageriaren eragile zuzena 

bihurtu zen. Testuinguru honetan uler daitezke beraz, hitzon gordintasuna. 

Puntu honetara iritsi gabe baina kritikotasun honen barruan sarturik, aipa 

dezagun James M. Barrie-ren30 beste aipu hau31 (Bernal/Chillón, 1985:45): 

"El periodismo es una forma de literatura que honra al hombre 

después de haberla abandonado". 

Erreflexiorako dei hauek baliagarriak izan daitezen gaurregungo panorama 

informatiboan agertzen ari diren joera atzerakoi eta maltzur hauek behar den 

tokira -historiaren zabortegira, hain zuzen- bota ditzagun, eztabaida honen 

atzetik ez bait dago soilik kazetaritza edo kazetal funtzioaren mugari buruzko 

hika-mika xume bat, gizaki orori dagokigun oinarrizko zerbitzu baten -

kutsadurarik gabe informazioa jasotzeko eskubidea hain zuzen- 

kuestionamendua baizik. 

 

1.3.- A fourth state of the Realm 

Laugarren boterearen karakterizazioa aspaldidanik datorkio prentsari. 

Edmond Burke politikari irlandarra32 izan zen, Angel Benitoren ustez behintzat 

                                                 
30 Barrie, "Peter Pan" pertsonaiaren egilea da. 
31 Periodismo Informativo de creación. Mitre. Barcelona.1985. 
32 La socialización del poder de informar.Madril Pirámide. 1978 
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(1978:16), terminu hau erabiltzen hasi zen lehena. XVII. mendearen amaieran 

gertatu zen jazoera hau. Burke Frantziako iraultzaren etsai amorratua zen. 

Badirudi, behin Westminsterreko jauregian zegoela- Parlamentuan hain zuzen- 

izan zuen agerraldi batean gogor aritu zela prentsaren kontra. "Zuek -esan zien 

Burkek kazetariei- laugarren boterea zarete". Egia esan, Westminsterreko 

jauregian ez zen prentsarako eserleku berezirik egon Burke irlandarra hil eta 

urte batzuk pasa arte. "Laugarren boterearen" behin betirako azepzioa Thomas 

Babington Macaulay lord britaniarrari zor diogu ordea, berau izan bait zen 

1823an prentsak okupatzen duen tribuna "Erreinuaren laugarren boterea" 

bihurtu da (A fourth state of the Realm) esaldia bota zuena. 

"Laugarren boterearen" funtzio honen ezarpena XIX. mendean zehar 

garatu zen. Arrazoi ezberdinek esku hartu zuten zeregin honetan. Hauek izan 

ziren garrantzitsuenak: zio historiko orokorrak, prentsaren garapen bera eta 

egunkariek irakurleak limurtzeko bereganatu zuten konbentzimendua. 

Egun ere teoria honen aldeko eta kontrako jarrera sutsuak ditugu. Teoria 

liberalaren barruan kokatzen diren adituek -Alejandro Muñoz Alonso33-, 

"laugarren boterea" baino gehiago, prentsa  "beste hiru botere klasikoen 

zaindaria eta, zenbait kasutan aurkaria dela" uste dute. Hasieran kontrakoa 

iruditu arren, ABCko zuzendaria den Luis María Anson34 (José Cavero, 

1991:255) korronte honetakoa da dudarik gabe. Bere ustez, prentsa ez da 

laugarren boterea, "kontraboterea" baizik, hiritarren babesaz arduratzen den 

boterea, alegia. Bi aldiz irakurri ezkero argi geratzen dira Anson-en hitzok. 

                                                 
33 Hala agertzen da behin eta berriz Política y nueva comunicación. El impacto de los medios en la vida política 
liburuan. Fundesco. 1989. 
34 El PSOE contra la prensa.Ediciones Temas de Hoy. Madril. 1991. 
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Berak prentsarentzat erreibindikatzen duen papera azken baten, Núñez 

Ladevezek berak defendatzen duena da. 

Teoria hauen aldeko eta kontrako jarrerak agertzen joango dira iker-lan 

honen zehar. Batzuk (Chomsky, Herman35 eta beste hainbat kritiko) zalantza 

handiak dituzte komunikabideei ezarri zaien  "zaindariaren paper" horri buruz. 

Hauentzat, mass-mediak aurkariak baino beste hiru potere klasikoen 

bozeramaleak dira. 

Profesionalismoaren apologistek argi utzi dute albisteak, beste edozein lan 

produktibo bezala, merkatu legean lehiatu behar duela, horri darizkion alde eta 

kontrako elementuekin. Ikustagun orain zein den Mobil Oil konpainiako 

zuzendariordea eta kapitalismoaren aldarrikatzaile ezin hobea den H. Schmertz-

ek36 prentsari buruz duen eritzia (1986:75,76): 

"Lo primero que debe comprender(enpresariekin ari da hizketan) 

es que por más que pueda ser o alegar ser otras cosas, la prensa es 

fundamentalmente un negocio.Por ser los medios de noticias tan 

esenciales en nuestras vidas, es fácil olvidar que en la mayoría de los 

casos son aventuras comerciales más (bien) que un servicio público". 

Beste muturrean koka daitezke Vladimir Ilich Ulianov, "Lenin"-ek ia 70 

urte lehenago idatzi zituen hitzok37. Lenin Errusia osorako langileen periodiku 

baten beharraz mintzatzen ari zen (1981:253): 

"Este periódico sería una partícula de un enorme fuelle de fragua 

que avivase cada chispa de la lucha de clases y de la indignación del 

pueblo, convirtiéndola en un gran incendio". 

                                                 
35 Argigarriak dira oso bi autore hauek 1990. urtean idatzi zuten Los guardianes de la libertad  izenburuko liburuan 
azaltzen diren datuak. 
36 El silencio no es rentable. Planeta. Barcelona. 1986. Schmertz-ek liburu hau W.Novak-ekin batera idatzi zuen. 
37 "Plan de un periódico político central para toda Rusia" in Obras Escogidas. Vol. I. Progreso. Mosku. 1981 
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Garai batean Sobietar Batasuna izan zenaren fundatzaileak itsu-itsuan 

sinisten zuen prentsak langileak eta  herritarrak, orohar,   konbenzitzeko zuen 

ahalmenaz. 

Bestalde, merkatu-legearen joku barruan aritzen diren mass-medientzat, 

independentziaren erreibindikazioa ikur enblematikoa bihurtu da. Nork bere 

burua "independientetzat" jotzen ez badu akabo bere sinesgarritasuna. Hona 

hemen Hector Borrat kazetari uruguaytarrak auzi honi buruz diguna (1989:9)38: 

"Entiendo por periódico independiente a todo aquel que se define 

y actúa en función de los objetivos permanentes de luchar e influir, 

excluyendo toda relación de dependencia estructural respecto de 

cualquier otro sector que no sea su empresa editora". 

Egungo panorama informatiboan egunkari batzuk besteak baino 

"dependienteagoak" izango dira, ezbairik gabe. Denek presioak jasatzen dituzte 

ordea. Era guztietakoak gainera, botere nahiz oposizio-taldeetatik, instituzio 

publiko nahiz pribatuetatik edota irakurleen aldetik, e.a. Testuinguru honetan 

zail egiten zaigu "independentziaz" mintzatzea. Komunikabide baten 

independentzia maila neurtzeko, bere buruaz informatzeko duen gaitasuna 

konprobatu egin behar da. Era horretan ikusiko genuke noraino iristen den bere 

benetako "independentzia". Oso gutxitan gertatzen dira horrelakoak. H. 

Schmertz-ek arrazoi osoa du prentsak bere buruaz informatzeko erakusten duen 

gardentasun falta kritikatzen duenean. Benetan galdera maltzurra H. Schmertz-

ek ondoren egiten diguna (1986:95): 

"Si, por ejemplo, es importante decirle al público que los 

miembros de la plantilla de la Casa Blanca consumen cocaína, ¿no es 

                                                 
38 El periódico actor político. Gustavo Gili, Barcelona. 1989 
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también noticia la posibilidad de que la cocaína sea ampliamente 

utilizada en el Washington Post?". 

Independentzia terminua, prentsa askatasuna39 eta adierazpen askatasuna 

kontzeptuekin gertatu ohi den bezala, esannahi asko eta interpretazio gehiago 

dituen konzeptua da. 

Lehenengo kapitulu honekin amaitzeko eta iker-lan honen mamiarekin 

bete betean sartu aurretik, eman diezaiogun begirada bat gure gaurko sistema 

informatiboaren egoerari. Prentsa Bulegoek gaurregun duten egiazko eragina 

neurtu nahi badugu, nahitaezkoa baita zein eremutan mugitzen ari garen jakitea. 

 

1.4.- Egun dugun sistema informatiboa 

Masa-komunikabideen onura eta kalteei buruzko literatura zabala da oso. 

Tesi honen helburua ez da horren berri ematea, ezta laburpen ttipi bat egitea 

ere. Bai egingo dugu ordea, azkenengo urteotan gai honen inguruan azaldu 

diren eritzien gogorapen xume bat, P.B.en auziari uneon argitasun nimiñoa 

ekarriko diolakoan bait gaude.  

Lehendabizi egungo masa-komunikabideen baliogarritasuna eta onurak 

goraipatzen dituztenak aipatuko ditugu, nahiz eta medioei egozten zaizkien 

hainbat kritika onartu, batez ere bere medioen erabilpen abusiboagatik 

ondorioztatzen direnak. Multzo hau, liberalak bezala ezagutuko ditugu. 

Bestaldean, kritikoak leudeke, masa-komunikabideen eragin ezezkorrak 

azpimarratzen dituztenak, alegia. Hemen kokatuko genituzke, besteak beste, 

                                                 
39 "La libertad de prensa -dio Sigalek (1978:116)- es un recipiente vacío en el que los periodistas derraman mucho 
significado". 
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Frankfurt eskolako pentsalariak, beren ondorengoak eta "korronte 

europearrekin" identifikatzen diren ideiak. Hauek, masa-komunikabideen 

inguruan pilatzen den poterea salatuko dute, batik bat. 

Liberalen artean eta Estatuko ingurura etorriaz, bereziki aipagarria da 

Alejandro Muñoz Alonsoren ekarpena. Bere ustez40, prentsa eta  poterearen 

arteko harremanen egoera normala, tentsioa da. Tentsioa eta konfidantza eza  

(Muñoz Alonso, 1989:36): 

"Esta peculiar situación de tensión y desconfianza deriva del 

hecho de que la información es un poder y, aunque no figura en el 

esquema de los poderes constitucionales clásicos, forma parte del 

sistema de equilibrios, de frenos y contrafrenos en que consiste un 

régimen pluralista de libertades". 

Autore hau bat dator "laugarren poterearen" irudiarekin. Muñoz Alonsok 

ordea, "zerbitzu publikoaren filosofia" ez du begi onez  ikusten, kontzeptu hau 

"arras tronpagarria" baita berarentzat. Bere aburuz, Napoleon izan zen 

prentsaren estatifikazioa praktikan jarri zuen lehena. Geroago, pentsalari honek 

gogora ekartzen du Blumer eta Gurevitch-en ikuspegi klasikoa, non masa-

komunikabideei watch dog-ren papera egozten zaien. Guztiz naturala da 

berarentzat masa-komunikabideei 'atari-txakurraren' papera atxekitzea, 

berauek baitira azken baten (komunikabideak) hartzailegoaren eskubideak 

defendatu eta gobernarien "gehiegikeriak" azalerazi eta salatzen dituztenak. 

Guztiau esan eta gero, Muñozek ondorengo konklusioa ateratzen du (1989:42): 

"La conclusión a la que hay que llegar es que la prensa es un 

poder en una red de poderes, que se controlan y contrapesan 

mutuamente" 

                                                 
40 Política y nueva comunicación. Fundesco. Madril. 1989. 
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Aurrerago, gehiago zehazten du bere ekarpena (1989:44): 

"Los medios juegan en una democracia el papel de auténtico foro 

en el que se desarrolla la vida pública (...). Los medios actúan así, como 

notarios que levantan actas de los problemas y conflictos, prestan 

tribunas a los que carecen de otras plataformas y potencian la voz de 

los que no disponen de ellas". 

Liberalek  behin eta berriz erabili ohi dute "bitartekariaren" irudia masa-

komunikabideak eta kazetariaren zeregina gauzatzeko. Ofa Bezunartea, esate 

baterako, bat dator filosofia honekin (1988:124) ondorengo hau dioenean: 

"Los medios de comunicación se ocupan de recibir y enviar los 

mensajes como instituciones mediadoras entre la población y la 

realidad". 

Argumentazio honi, hala ere, guztiz azalekoa dela deritzogu, hainbat 

ikerlarik erakutsi duen legez, kazetari baten lana ezin baita parametro hestu 

horietara mugatu. Berriemale batek notizia idazterakoan errealitatea bera 

eraikitzen ari da. Gertaera bati buruz, ikusle ezberdinek makina bat ikuspegi 

diferente sortaraz dezake, kontrajarriak izan gabe. Albistearen ekoizpen 

prozesuan igorlearen inguruan dauden hainbat faktore soziologikok aparteko 

garrantzia dute, batez ere kazetariaren izaera pertsonal eta profesionalari 

dagozkionak. 

Jarrai dezagun ordea, teoria liberala bataiatu dugun filosofia horren 

garapenarekin. Nuñez Ladevezerentzat ere41 guztiz "naturala" izan behar da 

poterea eta komunikabideen arteko borroka. Are gehiago "kezkagarria" da bere 

ustez, horrela uste ez izana (1989:187): 

                                                 
41 "El deber de los vigilantes es hacer incómodas las poltronas" in Los límites de la información política. EHUko 
Argitarapen Zerbitua. 1989. Leioa. 
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"Hay un sentimiento de que el enfrentamiento entre prensa y 

poder político en general, y poder gubernativo en particular, corre 

algún peligro. Es preocupante que exista preocupación. No se acepta 

como natural ese antagonismo sino como pugna, como rivalidad en que 

uno de los antagonistas habrá de resignarse a ceder frente al otro 

antagonista". 

Jakituria eta aginte funtzioak oso loturik egon dira betidanik, antzina-

aintzinatik gainera. Jakintzaren gordelariak errege, apaiz, mandarin eta sorginak 

izan dira historikoki. Eta jakituria hori belaunaldiz belaunaldi igarotzeko, 

ahozko transmizio pertsonalizatua erabiltzen ez bazen, testu esoterikoak edo 

zifratuak behar ziren idatzi; sekretuak iniziatuei besterik ez zitzaizkien ematen, 

eta larru, papiro edo pergamino zoragarrietan idatzirik altxorrak bezala zaintzen 

ziren kutxatxoetan gorderik. Zentzu honetan oso argigarria  da Unescoren 

Albistariak bere 70. alean editorialean azaltzen duen anekdota (1990:11): 

"Dioetenez, antzinako Persiako errege batek loa galdu zuen 

alboko herri indiar bateko erregeak bere herriaren jakinduria guztia 

biltzen omen zuen errelato bilduma bat idatziarazi zuela jakin zuenean. 

Bere kontseilaririk gertukoenari eskatu zion, kosta ahala kosta obra 

horren kopia ekar ziezaiola. Kontseilariak urteak eman zituen zeregin 

horretan, Indiako erregearen Kortean sartzen, bere konfidantza irabazi, 

bere kuttunenak erakarri, beste batzuri iruzur egin eta, azkenik, 

eskuizkribu desiratu haren kopia zehatz bat lortzen". 

Beraz, informazioa boterearen inguruetara mugatzen zen. Eta informazioa 

lortzeko ohostu egin behar izaten zen gehienetan. Legenda askok goraipatzen 

dituzte formula misteriotsuren bat edo egia izkutatu baten jabe egiteko 

arriskurik latzenak bizi izan zituzten heroiak. Nolanahi, beti egon da harreman 

oso hestua ezagutzak eta boterearen artean. 
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Informaziobideek egun duten egitura kuestionatzen duten teorikoek masa-

komunikabideei leporatzen zaien "atari-txakurraren papera" (watch dog) ez 

dute oso argi ikusten, instituzioak kontrolatu baino gehiago "berauen menpe"  

bizi bait dira, beraien esanetan. Noam Chomsky eta E. Herman-ek bere garaian 

-20ko hamarraldiaren hasieran- Walter Lipmann-ek garatu zituen ideien bidetik 

jo dute (kontzentzu sozialaren fabrikazio prozesuari buruz). Informaziobideen 

zereginaz, honela mintzo dira iparamerikar hauek42 (1990:21): 

"Su función es la de divertir, entretener e informar, así como 

inculcar a los individuos valores, creencias y códigos de 

comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está 

concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, 

el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática.". 

Zentzuraren mamuaz honela mintzo dira (1990:21): 

"Resulta más difícil de advertir la actuación de un sistema 

propagandístico cuando los medios de comunicación son privados y no 

existe censura formal, en particular cuando dichos medios compiten 

activamente, atacan y exponen con cierta periodicidad los errores del 

Gobierno y de las corporaciones y se autocalifican enérgicamente como 

portavoces de la 'libertad de expresión' y de los intereses generales de 

la comunidad. Lo que ya no es tan evidente (y sigue sin discutirse en los 

medios de comunicación) es la naturaleza limitada de tales críticas, así 

como la inmensa desigualdad de recursos de que disponen y el efecto 

que tal desigualdad produce tanto en el acceso a una organización de 

medios de comunicación privada como en  su funcionamiento y 

actuación". 

Bi egile hauek zera diote: informaziobideek  ezartzen duten zapalketa 

guztiz "naturala" dela bertan diharduten langileentzat, zintzotasun eta borondate 
                                                 
42 Los guardianes de la libertad. Editorial crítica. Barcelona. 1990. 
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onenaz diharduen jendearentzat barne, berauentzat albisteen hautaketa eta 

interpretazio prozesua "erizpen objetibo" eta profesionaletan oinarritzen baita. 

Liberalek goraipatzen duten "hautaketa-askatasuna" bera ere -hots, 

hiritarrok kioskora goazenean egunkari bata ala bestea aukeratzeko dugun 

posibilitatea- ezbaian jartzen dute bi teoriko hauek. Askatasun hori teorikoa eta 

fiktizioa da, "iragarleak baitira, azken baten,  medio baten geroa erabakiko 

dutenak" (1990:43). 

Masa-komunikabideek duten "helburu soziala" bera ere zorrotz kritikatzen 

dute aitatu autoreek (1990:341): 

"El 'propósito social' de los medios de comunicación es el de 

inculcar y defender el orden del día económico, social y político de los 

grupos privilegiados que dominan el Estado y la sociedad del país. Los 

medios emplean este propósito de diferentes maneras: mediante la 

selección de los temas, la distribución de los intereses, la articulación 

de las cuestiones, el filtrado de información, el énfasis y el tono, así 

como manteniendo el debate dentro de los límites de las premisas 

aceptables". 

Baldintz hauek bereganatuko dituzten kazetariek ez dute inolako arazorik 

izango, "libreak" izango dira, edozein auzitaz idatziko bait dute batere 

oztoporik gabe (1990:350,351): 

"Efectivamente, los medios de comunicación son libres para 

aquellos que adoptan los principios exigidos por su 'propósito social' 

(...). La norma es más bien creer que impera la libertad, sobre todo para 

aquellos que han interiorizado los valores y puntos de vista exigidos". 

Ildo beretik abiatzen da Alberto Moncada soziologo ezaguna. Lipmann-en 

teoriak aintzat hartuz, aitatu egilearentzat kazetariak eta orohar berak 
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"kulturaren profesionalak" izendatzen dituen multzoak43 "konformismoaren 

artekariak dira, kontzentzuaren fabrikatzaileak" (1991:20). Moncada ezkor 

azaltzen da egungo masa-komunikabideek eskeintzen dituzten baliabideen 

aurrean. Bere ustez, medioek euren kontraesanak irensteko izugarrizko 

ahalmena daukate. Hori posiblea da mezubideek aldez aurretik gizartean sortu 

duten "desmobilizazioagatik", (1991:44,45): 

"Puede que un periodista, un ensayista logre colocar una columna 

lúcida y revolucionaria en un periódico de máxima circulación, o que 

un 'scoop' oportuno desenmascare al especulador de turno, pero sin un 

contexto político participativo, ¿qué capacidad de respuesta 

representan? (...).Las empresas multimedia son ciertamente el cuarto 

poder que se sienta a la mesa con los otros, los políticos y económicos 

para asumir la corresponsabilidad y la persistencia del sistema y al que 

le toca, en el reparto de funciones crear un consenso, confeccionar esas 

ilusiones colectivas, y, sobre todo, mantener entretenida a la ciudadanía 

sumida en sus alegrías y penas privadas, en ese escenario de 

experiencias vicarias que constituyen los medios de comunicación de 

masas". 

"Christian Science Monitor" egunkariko berriemale batek behin idatzi 

zuen bezala: jendearen  helburu bakarra aberatsa izatea den gizarte honetan, 

"klase-borrokak ez du saltzen" (Moncada, 1991:62). 

Enrique Bustamante irakaslea bera ere irmoki zutitzen da prentsa benetako 

"kontraboterea" dela aldarrikatzen dutenen aurka. Medio batek zenbat eta 

garapen ekonomiko handiagoa izan botere guztietatik hainbat eta libreagoa 

                                                 
43 El nuevo poder informativo en España. Libertarias. Madril. 1991. 
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izango dela diotenen teoria44 suminki gaitzesten du autore honek (Moncada, 

1991:103): 

"La historia viene probando lo contrario. A mayor importancia 

económica de los medios de comunicación ,por concentración vertical, 

horizontal o diversificación, corresponden unos mayores lazos con el 

poder político, desde luego, pero también y sobre todo con el 

económico". 

Eritzi berberekoa da Miquel de Moragas katedradun kataluniarra. Bere 

ustez, (1981:83)  inperialismoak (Schiller-rek dioen bezala) masa-

komunikabideak behar ditu, kanpo harremanen arloan "aparailu oso eraginkor 

eta egokiak baitira"45.  Egile honek, bestalde, bereak egiten ditu Janowitz-en 

teoriak. Hauek masa-komunikabideak "komunikaziorako tresnak"  baino 

gehiago informazio-hedabideak direla azpimarratzen dute46, mass-medioak ez 

baitira beti -ezta gehienetan ere- "bi pertsona edo gehiago harremanetan 

jartzeko bidea" eta horixe esan nahi du "komunikazioa" hitzak azken baten. 

Leon V. Sigal ere kritiko xamar agertu zaigu, batez ere kazetarion 

zereginari dagokionez. Autore honek gogora ekartzen du47 A.J. Liebling-en 

formula (Sigal, 1986:14). Honen arauera, kazetal gertaera baten garrantzia, 

bertaratzen diren kazetari kopuruaren alderantzizko proportzioan dago. Eta 

ondoko hau gaineratzen du (1986:15): 
                                                 
44 Teoria hau pentsalari liberalek gogo biziz defendatzen dute. Beraien ustez, medio bat ekonomikoki zenbat eta 
indartsuagoa izan hainbat "independienteagoa" izango da eta botere politikoa nahiz ekonomikoa kritikatzeko aukera 
ezin hobean aurkituko da, ez baitu berauengandik menpekotasun nabaria izango.  
45 Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios en América y Europa. Gustavo Gili. Barcelona. 1981 
46 Nabardura hau ez da azalekoa, are gutxiago euskaraz. Euskaldunon hizkuntzan, "komunikabideak" hitzak 
esannahi bikoitza du. Batetik, komunikabideak "munduan gertatzen denaren berri emateko erabiltzen diren tresnak" 
dira. Bestetik, toki batetik bestera joateko bide egokituak "komunikabideak" direla ere ezin uka. Beraz, eta 
zehaztasunaren izenean, "komunikabideak" hitzaren ordezkoa bilatu beharko genuke. Gure ustez, ondorengo hauek 
hobesten dira, askoz egokiagoak direlako: informaziobideak, mezubideak eta masa-hedabideak. Jatorragoak, agian, 
lehenengo biak. 
47" Who?Sources makes thes news. " in Readings the news. Askoren artean (R.K. Manoff-en gidaritzapean 
buruturiko edizioa) Phanteons books. New York. 1986. 
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"In atributing agency to personal, not impersonal causes, 

journalists ask 'who' rather than why". 

Hau da, prentsaren kezka ez dela eskuharki gertaera baten zioak edo 

arrazoiak zeintzuk diren azaltzea, kazetal gertakizun horren protagonistak 

zeintzuk diren agertzea baizik. 

Kritikoen zerrenda hau gehiegi ez luzatzearren  eta Estatuko 

ordezkariengana etorriaz, aipa ditzagun S.Bernal eta L.A. Chillon-en 

ekarpenak, neurri handi batean atal honetan ere aitatu dugun Periodismo 

informativo de creación delako liburuan bilduak izan direnak. Hemen kritika 

oso zorrotzak egiten dituzte gure artean hain indartsu dabilzkigun kazetal eredu 

anglosaxoniarren kontra. 

Euskal Herrian teoria kontrajarri hauen ordezkari ugari ditugu (liberalak 

eta kritikoak, hain zuzen). Gero eta ugariagoak dira hala ere, mezubideen 

munduarekin inolako lotura zuzenik ez daukaten eta masa-komunikabideen 

zereginaz mintzatzera ausartzen diren pertsonaiak. Horra hor, besteak beste 

Gurutz Jauregi (1989) irakasleak esandakoak48 edota Juan Alberto Belloch 

epaile entzutesuak idatzirikoak(1989:142)49. 

José Luis Balbin kazetari ospetsuak auzi honi buruz esandakoa ez da 

txantxetakoa (1989:61,62)50. Bere ustez, eskubiak ezkerra baino hobeto 

maneiatu du komunikazioa. Arrazoia oso sinplea omen da: 

                                                 
48 "Medios de información y poder" in Los límites de la información política (A.l.) (1989:73). Bertan zera dio 
autore honek: "resulta evidente que los medios de información, en lugar de controlar a las instituciones sociales, 
dependen de ellas y el público, en lugar de controlar a los medios, depende de ellos". 
49 "La sociedad indefensa ante los excesos del poder" in Los límites de la información política. A. l. Aitatu 
orrialdean honela mintzo da:"será preciso articular alguna vez formas concretas de participación de los grupos 
sociales en el control y en la presencia de los medios, cuando menos públicos de comunicación". 
50 "Inconvenientes de los medios audivisuales para ofrecer una mala imagen de los políticos" in Los límites de la 
información política. A. l. 
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"(...) porque la derecha no entra demasiado en que haya una 

vinculación directa en que todo lo que publica el medio de 

comunicación que quiere que le sea afin, no entra demasiado en que 

todo le sea propicio. Le basta con que las cuestiones fundamentales, o 

las cuestiones de fondo por lo menos, sí le sean afines, mientras que 

había otra tendencia y sigue habiéndola por parte de los grupos de 

izquierda a presionar para que toda la información le sea afín. Es un 

error, probablemente, de la estrategia de la propaganda". 

Balbinen hitzen gakoa agian, "cuestiones de fondo" (funtsezko auziak)  

horien definizioan datza. 

Puntu hau ezin bukatu Cesareoren lana berriro aitatu gabe. Italiarraren 

ustez sistema informatibo osoa deformaturik dago eta, beraz, beste bat bilatu 

behar da, oraingo komunikazioaren "mundu faltsu hau irauliko duen beste 

sistema bat"51, hain zuzen. 

1.4.1.- Notiziosismoa 

Gaurregungo masa-komunikabideen beste ezaugarri bat, oso nabarmena 

gainera, informazio oparotasuna da, hau da, gero eta kanale gehiago ditugu 

eskuragai, entzungai edo ikusgai, gure hautaketaren zai. Azkenengo urteotan 

izandako aurrerapenek ikaragarri garatu dituzte aukera teknologikoak (kable 

nahiz satelite bidezko komunikazioak, e.a.). Hemendik aurrerako urteotan bide 

beretik joango direla pentsa daiteke. 

Aldiberean gero eta herritar gehiago dago aukera egiteko gaituta. 

Informazio joritasun honek zer sortarazten duen eztabaidatzerakoan datoz 

arazoak. Batzurentzat, liberalentzat batik bat, emankortasun hau, informazio-

askatasunaren sinonimoa da. Gainera, hartzailegoaren hautaketa-askatasuna 
                                                 
51 Es noticia. A.l. 
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areagotu eta informazioa alderatzeko aukera ere handitu egiten dira. McHale eta 

beste teoriko batzuk zera uste dute: informazio oparotasun hau ongi ordenatuta 

azaltzen baldin bada, onuragarria izateaz gainera, etsipenaren antidotoa ere izan 

daitekeela. Beste batzuk ordea   "informazio jorian itotzen ari gara, baino 

ezagupenen irrikaz gaude oraindik" uste dute (Naisbitt).  Hau da, albiste asko 

eta asko jasotzen ari garela egunero, baino notizia horien "kalitatea", nolabait 

esateko, nahiko kaxkarra dela (neurri handi batean, gertaeren zioak bilatu baino 

gehiago, egintzen protagonistak bilatzen direlako). 

Cesareok "notiziosismo" deitzen dio fenomeno honi. Bere ustez 

onuragarria baino gehiago kaltegarria da, albiste asko bai, "baino edukin aldetik 

gehienak oso pobreak dira" (1986:125). Ondoren, hausnarketarako bide 

egokiak eskeintzen ditu (1986:127): 

"Los medios se preocupan ya de exaltar hasta el infinito la 

presunta libertad de este nuevo self-service, pero habrá que ver hasta 

que punto y por cuanto tiempo el consumidor se dejará seducir. (...) Los 

consumidores pueden manifestar la voluntad de pasar del self-service a 

la cocina con explosivas consecuencias. Una excesiva cantidad y 

variedad de productos acaba por hacer más difícil la elección en lugar 

de favorecerla e induce al consumidor a una inmediata exigencia de 

orientación. Más allá de un cierto umbral (...) la riqueza de la oferta no 

favorece de hecho la 'libertad de elección', sino que la vuelve 

impracticable". 

Autore honentzat, argi dago joritasun ikaragarri honek ez duela erreflexioa 

eta eritzi-alderaketa errazten, oztopatu baizik. Bere ustez,  zenbait gauzataz 

asko jakitea -gehiegi agian- gerta daiteke eta, aldi berean, beste hainbatetaz ezer 

gutxi. Hori da, Cesareorentzat, benetako arriskua. 
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Azkenengo honen aberkidea den Umberto Ecok antzeko eritziak plazaratu 

zituen L'Expreso egunkarian52, Golfoko gerraren hasiera zela eta. Krisi hurak 

Fiyi uharteetan harrapatu zuen semiologo eta idazle italiar ospetsua. Bertan 

argitaratzen den egunkari bakarra Fiyi Times izenekoa da. Hamabi orrialde 

besterik ez zituen, horietatik lau nazioarteko gaiei eskeiniak. Bada, lau orrialde 

eskas horiei esker, Umberto Ecok Pertsiar Golkoko krisiaren funtsezko 

informazioa eskuratu zuen. Bitxikeri honi darizkion ondorioak hauxek lirateke: 

"La lección aprendida me lleva a serias reflexiones. Todos los 

periódicos del mundo nos abruman cada mañana con una montaña de 

páginas que no logramos leer llenas de polémicas alusivas a noticias 

vagas (...). ¡Ojalá se publicara en Italia una edición nacional del Fiyi 

Times!". 

Gilo Dorfles pentsalariak gaurregun pairatzen dugun saturazio 

informatiboari "kutsadura signikoa" deitzen dio53. Bere ustez, gizasemeok 

hutsik dagoen edozein tarte betetzeko joera daukagu, era horretan etena eta 

atsedenaldia baztertzen ditugu. Tendentzia hauen iturria horror vacui litzateke; 

hots, hutsari diogun izua. Dorfles-ek horror vacui horren aurrean horror pleni 

proposatzen du: 

"Lamentablemente son muy pocos los que sienten esta necesidad 

fisiológica del vacío y de la pausa. La mayoría de los hombres no 

experimenta el horror de lo lleno, sino que sigue profundamente 

adherida al error de lo lleno". 

Ildo honetatik jarraituz, José Javier Muñoz komunikologoa ekologista 

informatiboen beharra aldarrikatzen54: 

                                                 
52 1990eko urriak 7, bi egun beranduago, Egin egunkarian argitaratua (90-X-9, 19. orrialdean). 
53 Mensaje y Medios aldizkaria, 1990. 19. alean, 88. orr. 
54 Ibid. 
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"(...) personas que creen que urge defenderse y defendernos no 

sólo del monóxido de carbono, de los vertidos industriales a los ríos y 

del ruido de las ciudades, sino también del cúmulo creciente de 

mensajes amorfos y polimorfos -cuando no rotundamente deformados- 

que invade nuestra atmósfera social". 

Testuinguru honetan medio ezberdinen arteko lehia, ikaragarria da, atal 

honetan bertan aitatu dugun legez (1.2.1. puntuan). Nozitzen ari garen 

sentsazionalismo izu horren ondorioz, maiz errealitatea non amaitu eta fikzioa 

non hasten den mugatzea zaila gertatzen da. Guri kontrakoa iruditu arren, 

aitatzen ari garen fenomenoa ez da batere berria. Duela 42 urte -1951. urtean 

hain zuzen-, G. Seldes teorikoak  fact and fiction-en artean zeuden muga 

irristakorrak azpimarratzen zituen55. Halaxe salatu zuen bere garaian J. 

Habermas-ek 1962an bere Historia y crítica de la opinión pública obra 

famatuan. Frankfurt Eskolako gidari honen ustez, albisteak istorioak baliran 

aurkezten dira, errealitatea eta fikzioaren arteko mugak "gero eta motelagoak 

izanik" (1962:213). Honen adibide garbia da Ana Romero, El Mundok New 

York-en duen korrespontsalak 1993ko otsailean56 bere egunkarian argitaratu 

zuen albistea. Bertan eta La realidad más "atractiva" izenburupean EEBBetan 

gai honen inguruan gertatu ziren azkenengo iskanbilen berri ematen zuen. 

Haien artean, CBS telebista katea eta General Motors konpainia  aurrez aurre 

enfrentatzen zituena aitatzen zuen. Arrazoia zen multinazional honek fabrikatu 

zuen pick up furgoneta ezaguna eta bere gasolina deposituaren diseinu 

kaxkarra, zeina hainbat istripu larriren iturria izan bait zen (txokea izandakoan 

sutea berehala sortarazten bait zen, itxura denez). Multinazionalak zera 

demostratu zuen (eta CBS-ek aitortu): katea honek 1992ko azaroaren 19an 

                                                 
55 The great audience. New York. 
56 1993-II-19. Comunicación gehigarria, 3. orrialdean. 
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emititutako Dataline deritzan saioan eta kamaren aurrean egindako 

antzezpenean, CBSkoek depositoaren azpian petardoak erabili zituztela. Era 

horretan, furgoneta eredu horren ahultasunak agerian geratuko ziren. Jukutria ez 

zen edonolakoa. Kontutan izan behar da, multinazional honek mila milioi dollar 

ordaindu behar izan zizkiela istripuak jasan zituzten kaltetuei.  

Espero dezagun antzezpena  teknika hauek ez daitezela guganaino iritsi. 

 

1.4.2.- Jabetzaren auzia 

1980ko hamarkadan, komunikabideei buruzko nazioarte mailako debatean 

zentsura eta prentsa askatasunaren  inguruko eztabaidak nagusitu ziren. 

1990eko hamarkadan, berriz, beste ikuspegi batetik abiatu zitzaigun eztabaida 

hau: komunikabide taldeen boterearen ikuspuntutik hain zuzen. Komunikazio 

haundikien presentzia (Murdoch, Berlusconi, Bertelsman, e.a.) gure artean 

dago. Europan, Espainian eta Euskal Herrian ere. Ezin da ahaztu, adibidez, 

Hego Euskal Herrian argitaratzen diren egunkarien ia %60a talde baten 

eskuetan (Comecosa) dagoela uneon57 (Ramirez, 1990:102) eta honek zer esan 

nahi duen (BBV). Moteldu baino gehiago joera hau gero eta indartsuagoa 

izango dela espero da. Berorri darizkion ondorioak oso nabarmenak izan 

daitezke eta dira, ezbairik gabe. 

Hego Euskal Herria aitatu dugu, baino EEBBetako egoera gordinagoa da 

oraindik. Ben H. Bagdikian iparamerikar kritikoak aitatzen duenez58, 1986an 

EEBBetako komunikazio enpresen erdia baino gehiago 26 familien eskuetan 

                                                 
57 "1989ko urriko hauteskundeen islada Hego Euskal Herriko egunkarietan" in Jakin aldizkaria.58. alea 1990ko 
maiatza-ekaina. 
58 El monopolio de los medios de comunicación. Fondo de Cultura económica. México. 1986. 
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zegoen. Beste datu sinple bat: nazioarte mailan egunero harat hunat dabiltzan 

informazioen %80a lau kanal hauen bidez bideratzen da: AP, UPI, Reuters eta 

AFP. Antzeko salaketak egin dituzte Moncada, Vazquez Montalban59, 

Benedetti eta hainbat kritikok. Denek konzentrazio honek adierazpen 

askatasunarekiko izan ditzakeen ondorio kaltegarriak azpimarratzen dituzte. 

 Baina hemen ere eritzi guziak ez daude bateratuak. Joseph Fitchet 

kazetari iparamerikarra60 eta berarekin batera hainbat liberalek  konzentrazio 

hau beharrezko gaizkia (1990:42) kontsideratzen dute. Honela justifikatzen 

dute beren aburua: talde erraldoi hauek teknologia berri bat inposatu dute, baina 

ordainean hartzailegoaren aukerak infinitora arte biderkatu dituzte. 

Honaino teoria kontrajarriak. Erran gabe doa alde bateko zein besteko 

beste hainbat adierazpen egon badaudela eta ziurrenera hemen azaldutakoak 

baino sendoagoak. Guzti hauek, ordea, ez dute ikutzen jabetzarena bezain 

garrantzitsua den beste auzi bat: albiste-iturrien jabetza. Benetan esanguratsuak 

dira Giovani Cesareok auzi honi buruz dituen eritziak. Italiar kritiko honentzat 

ez da oso egokia ezker politikaren ikuspuntutik, komunikabideen analisiak 

jabetzaren ildo bakarretik enfokatzea. Garbiro azaltzen da bere jarrera 

ondorengo aipu honetan (1986:44,45): 

"La propiedad cuenta, ciertamente, a los fines del control del 

'discurso informativo'. Pero cuenta dentro de un sistema de fuentes(...). 

las variaciones en la propiedad empresarial inciden relativamente poco 

en la estructura y configuración global de la información". 

                                                 
59  Egin egunkaria  (1991-II-28, 26. orr.) 
60 "Komunikabideen inperioa: beharrezko gaizkia ote?" in Unescoren Albistaria. 70. alea. 1990eko azaroa. Fitchet-
ek International Herald Tribune egunkarian dihardu. Maiz agertzen da telebistako komentarista gisa Ekialde-
Mendebalde arazoetan aditua legez. 
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Gure ustez, gaurregungo sistema informatiboaren egoera aztertzerakoan, 

ezinbestekoa da ikuspuntu hau (albiste-iturrien auzia) aztertzea. Bestela, 

edozein analisik kale egingo du, ezin baita ahaztu albiste iturriek ekoizpen 

prozesu guztia baldintzatzen dutela.  

Lehenengo kapitulu hau amaitzeko pare bat hitz masa-komunikabideen 

eraginari buruz. Auzi hau ere, klasikoa bihurtu da communication-research 

delakoaren garapenean. Orain arte egindako ikerketa guziek argi erakutsi dute 

ezer garbirik ez dagoela, José Luis Dader irakasleak61 azpimarratzen duenez. 

Hala ere, bere ustez, Berelson eta Klapper teorikoek 60ko hamarkadan mamitu 

zuten ideiak oraindik ere bere hartan darrai. Hau da, (Dader, 1983:256): 

"(...) ciertos tipos de comunicación, acerca de ciertos tipos de 

asuntos, presentados a ciertos tipos de personas, en ciertas condiciones, 

originan ciertos tipos de efectos". 

Azkenengo hau ezbaian jarri gabe, argi dago, baita ere, komunikabideek 

gizasemeon agendaren "temarioa" mugatzeko -hau da, "zertaz" hitz egiten 

dugun- duten gaitasuna oso garrantzitsua dela. Ander Iturriotz EHUko 

irakasleak dioen bezala62  

"komunikabideek ez dizute esango zer pentsatu behar dugun, 

baina bai zeri buruz pentsatu behar duzun. Komunikabideek gai 

aukeraketa erabat interesatua egiten dute".  

Iturriotz-ek bereak egiten ditu korronte kritikoko pentsalariek jorratutako 

teoria zorrotzak. 

                                                 
61 Dader, José Luis. Periodismo y pseudocomunicación política. EUNSA. Iruñea. 1983. 
62 Euskaldunon Egunkaria. 1991-VII-9. 3. orrialdea. 
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Amaitu aurretik gogora ditzagun 90eko hamarkadaren hasiera honek 

sistema informatiboari ekarri dizkion joera berriak. Batetik, aitatzekoa da 

garapen teknologikoak moteldu baino gehiago aregotu egin direla azkenengo 

urteotan. Honen ondorioak hauexek lirateke, besteak beste: ohitura eta molde 

zaharren desagerpena eta boterea enpresa gutxiago eta sendoagoetan biltzea. 

Konzentrazioaren arrastoak mundu guztira hedatzen ari dira (Amerika, Europa 

nahiz Euskal Herrira). Etorkizunak badirudi (Fitchet, 1990:42)63 talde 

txikiagoak ekarriko dituela, segur aski beren espezialitatean nabarmenduko 

direnak (egunkari eta magazinak, telebista produkziorako konpainiak, 

filmegintza, argitaldariak, eta abar). Talde enpresarialen konzentrazioak 

eskaintzaren ugalketa ekarri du. Baina aldi berean, gero eta gehiago dira 

konzentrazioaren ondorioz, adierazpen askatasuna eta aniztasun informatiboa 

bezalako baloreak arriskutan ikusten dituzten adituak. Europako Elkarteen 

Batzordeak ere hala ikusten du, 1993ko urtearen hasieran argitara eman bait 

zuen Pluralism and media concentration in the internal market izeneko liburu 

berdea64. Bertan, EEko herri bakoitzean dagoen egoera aztertu ondoren, 

aniztasun informatiboa bermatzeko har daitezken neurri positiboak azaltzen 

dira. 

Edukin informatiboari dagokionez, joerak ez dira askoz itsaropentsuagoak. 

Fact and fiction-en arteko mugak gero eta motelagoak dira. Albistea beste 

produktu bat bezala kontsideratzen da. Beraz, merkatu baten lehiatu behar du. 

Horrek zera ekarri du, informazioa ikuskizunarekin parekatzea eta jendearen 

sentiberatasuna piztuarazteko harridurazko tekniken erabilpena (reality show, 

sensazionalismoa). 

                                                 
63 "Komunikabideen inperioa: beharrezko gaizkia ote? in Unescoren albistaria. A. a. 
64 "Noticias de la comunicación", 1993ko otsailaren 22tik 28ra bitarteko astea, 83. alea, 15-17 orr. 
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Azkenik eta atal honekin amaitzeko, aipa dezagun gaurko sistema 

informatiboan gero eta indar gehiago hartzen ari den beste joera bat: albiste-

iturrien kontrolaz jabetzeko piztu den gerra. Boterea (politikoa zein 

ekonomikoa) notizia-iturrien kontrola, masa-komunikabideen jabetza  bezain 

garrantzitsua dela ohartu da. Horretan dihardu uneon. Testuinguru honetan sar 

daitezke, mundu osoko Gobernuak euren azpiegitura informatiboak sendotzeko 

burutzen ari diren ahalegin ikaragarriak (P.B.ak) . 

II. ATALA  

Prentsa Bulegoen auzia zer tan 
den 
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2.1.- Ikerpen falta 

Masa-komunikazioaren ikerkuntzan, igorleari dagokion guzia 

sistematikoki ia bazterturik geratu dela esana dago ikerlan honen 

hasieran bertan (0.1. atalean). 

Gogora ditzagun, haatik,  Communication research hasieran 

nagusitu ziren joerak. Mass-medien ikerkuntza EEBB eta Europan 

garatzen hasi zenean -30 eta 40ko hamarkadetan- burutzen ziren 

azterketa gehienak Komunikazioaren historia edo teoriari buruzkoak 

ziren. Garrantzi handia eman zitzaion baita ere komunikazioaren 

arrazoi politiko, ekonomiko eta ideologikoen ikerketari. Ezer gutxi 

egin zen ordea, Laxwell-en "Nork" (Who) elementuari buruz 

(1985:11)65, nahiz eta komunikazio prozesuan duen eragina oso 

garrantzitsua izan.  

Villafañe, Bustamante eta Pradorentzat nahiko logikoa izan 

daiteke fenomeno hau ikerketa horiek bultzatzen eta finanziatzen 

zituzten enpresak, Gobernuak, medioen jabeak eta publizitate 

agentziak zirela, kontutan izanik. Hau da, ikerketen babesleak, 

igorleak berauek ziren. Garai hartan, oraingoan bezala, hobe zen 

norberak bere etxean egiten zuena isilean gordetzea, badaezpada ere. 

Funtzionalismoa nagusi zen. Epe laburrera begira egiten ziren 

ikerketak. Gehien ikertzen ziren arloak audientzia eta efektuei 

zegozkienak ziren. Korronte kritikoak beranduxeago agertuko ziren 

                                                 
65 Villafañe, Bustamante, Prado. Fabricar noticias. A.l.  
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eta horrek, aitatu egileen esanetan, komunikazioaren ikerkuntzan 

somatzen den hutsarte luze hau justifikatzen du . 

Mende honen hasieran, Max Weberrek egin zituen zenbait 

ikerketa soziologiko izan ezik,  ezer gutxi egin da igorlearen inguruan. 

Salbuespen bakarra, agian, "star-system" inguruan egin ziren 

azterketak izan daitezke. Horrezaz gainera, David Manning White-k 

1950ean Lewin-en "gate-keeper66" kontzeptuari buruz egin zuena 

aipatu behar da. 60ko hamarkadan komunikazioaren profesionalei 

buruzko ikerketak mamitzen hasi ziren. Hurrengo hamarkadan hasita 

gaurrarte azterketa hauek ugaltzen joan dira, baina, egia esan, gehiegi 

sakondu gabe. Kontutan izan behar da, eredu anglosaxoniarra jaun ta 

jabe izan dugula beti (eta dugu, egun ere); hau da, objektibitatea, 

independentzia eta egiazkotasuna bezalako kontzeptuak, hasera batean 

behintzat,  inor gutxi ausartzen zela ezbaian jartzera. Bestaldetik, 

korronte kritikoek ikerketa alor hau ere ez dute gehiegi sakondu, 

masa-komunikabideak boterearen tresnak bezala identifikatzen 

baitziren, bitartekaritza profesionalak zuen garrantzia aintzat hartu 

gabe. 

Orain arte egin diren arakapen gehienak herri anglosaxoniarretan 

burutu dira (EEBB eta Erresuma Batua, batik bat). Herri latinoetan 

edota hemengo lurraldeetan, ezer gutxi egin da auzi honi buruz. 

Frantzian eta Italian, adibidez, "profesionalismoa" komunikazioaren 

eztabaida nagusiaren barnean kokatua izan da beti. Herri hauetan, gai 

                                                 
66 "Gate keeper" terminuak euskaraz "esklusaren zaindaria" esan nahi du. Masa-komunikazioaren alorrean, terminu 
hau albisteak aukeratzen dituenarekin identifikatzen da. Gure artean, "erredaktore-burua"rekin identifikatuko dugu 
gehienetan. 
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garrantzitsuena politiko-ideologikoa izan da. Eredu produktiboari 

buruzko auzia bigarren mailakoa izan da. Eredu informatiboaren 

inguruko eztabaidak edota sistema politiko eta komunikatiboaren 

arteko loturei buruzko azterketak, berriz, gailendu egin dira. 

Frantzian, Armand Mattelart eta Yves Stourdzé pentsalariek salatu 

berri dutenez, (Villafañe, 1987:13), Estatu honetan ekoizpen prozesua 

eta boterearen inguruko fenomenoak lotzen dituen ikerketak oso gutxi 

izan dira. Bi autore hauentzat, nahiataezkoa da informazioaren 

ekoizpen-prozesuari dagokion guzia behar den moduan arakatzea, 

batez ere, edukinen ierarkia nola arautzen den, kazetal ohikerien 

islada, lan metodoen eragina edota medio barruan funtzionatzen duten 

albisteen zilegitzapen  (legitimazio) mekanismoak azaleraztea, 

besteak beste. 

Harrigarria bada ere, EEBBetako ikerlariak aintzidari izan ditugu 

alor honetan ere. Harrigarria diogu, herri hau izan baita beti 

"profesionalismoa" bere mailarik gorenera gailendu duen Estatua, hau 

da, egintzak eta eritziak argi eta garbi bereiztu behar direla behin eta 

berriz esan digutenak, objetibitatearen beharra gauza guzien gainetik 

aldarrikatzen dutenak, e.a. Azalezko kontradizio honen arrazoia, 

agian, communication research beraren garapenean aurki daiteke, hau 

da, EEBBetan burutzen den ikerkuntzaren kalitatean. 

Orraitio, mundu anglosaxoniarrean ikerketa experimentalak eta 

mikroskopikoak nagusitzen joan diren bitartean, Europa latinoan 

ikuspegi makroskopikoak eta kualitatiboak nabarmendu dira. 
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Horregatik ulertzen da, adibidez,  ikerketa teoriko eta mundu 

praktikoaren artean somatzen den hutsarte ohargarria. 

Profesionalismoaren inguruko lehen ikerketak teoria liberalen 

barne kokatu ziren. Horrela interpreta daiteke, adibidez, Whitek 

"gatekeeper-aren" pertsonalitateari buruz ondorioztatu zituen 

hausnarketak. Garai hartatik ona azterketak gero eta konplexu, ausart 

eta osatuagoak izan dira.  

Amaitu dira komunikazioak epe laburrera begira dituen efektuei 

buruz egiten ziren ikerketa bukaezin haiek.  Gailendu dira, berriz, 

komunikazioaren eragina epe ertainera edo luzarora begira aztertu 

behar direla dioten teoriak. Multzo honen barruan, bereziki deigarriak 

dira mass-mediek errealitatearen eraikuntzan duten eragina 

azpimarratzen duten joerak, Schutz, Berger, Colombo, Luckman eta 

beste hainbat ikerlarik defendatzen duen legez. 

Dauden hutsarteak eta gabeziak aintzat harturik, ikerlan honek 

bide berriak urratu nahi ditu; hots, P.B.ak bezalako "igorle berriek"  

komunikazio prozesuan duten eragina aztertu nahi du, ikerketa 

zientifikoa eta komunikazioaren praktika modu berean uztartuz. 

 

2.2.- Prentsa Bulegoen aurrekariak 

2.2.1.- P.B.ak eta Kanpo Harremanak 

Egun Prentsa Bulegoak bezala ezagutzen ditugun albiste-iturrien 

jaiotza, mende honetako lehen hamarkadetan koka daiteke, 
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EEBBetan. Hasiera batean bederen, Kanpo Harremanen arloarekin 

lotu beharko genuke, nahiz eta gero disziplina bakoitzak bere bide 

propioa jarraitu. Bi arlo hauen arteko mugak bereiztea -informazioa 

eta Kanpo Harremanak, hain zuzen- zaila gertatu izan da beti, bata 

zein bestearen hasiera edo amaiera non kokatzen den esatea ez baita 

batere erraza67. 

Historia pitin bat eginez, aipa dezagun nola Lege Idorraren 

ondorioz (1919-1933), EEBBetako zenbait pertsona modu ilegalez 

aberastu zen, tartean Kennedy eta Rockefeller familiak68. Euren irudi 

txarrari aurre egin asmoz, famili hauek hainbat milioi dollar gastatu 

zuten. Era horretan, drogak eta alkoholaren trafiko ilegalarekin 

lortutako irabazien parte bat aitatu zereginetan inbertitzen zuten. 

Ibañez katedradunaren ustez, hau izan zen Kanpoko Harremanen 

jaiotza eta oraingo Komunikazio Aholkularitzen aintzindari 

gertukoena69. Pasteur bezalako pertsonaia publiko batek  "ez zuen 

inoiz Irudi Gabinete baten beharrik izan", aitatu soziologoaren ustez. 

Beraz, Kanpo Harremanen jaiotzean, ez zen gizartearen mediaziorik 

tartekatu. Gatazka bat zegoen -famili hauen ospe txarra- eta konpondu 

beharra zuten. Puntu hau argi uztea komeni da, teoriko guztiak ez bait 

datoz bat eritzi honekin. Guztiz enfrentaturik dago ideia honekin Pere-

Oriol Costa i Badia katedraduna. Bere ustez, argi dago  gaurregun 

gizarte-marketing-aren aroan70 bizi garela eta, beraz, gizartea bera 

                                                 
67 Oso zaila da jakitea informazio bat noiz argitaratzen den berez duen interesagatik ala norbaiti "interesatzen 
zaiolako". Eztabaida beti egon da kazetarien artean eta komunikabideetan ere. 
68 Hala aitatzen zuen Jesus Ibañez katedradunak (El Mundo, Comunicación gehigarria, 1990-V-26). 
69 Bidenabar, argi gera bedi Prentsa Bulegoak eta Komunikazio Aholkularitzak gauza ezberdinak direla, atal honen 
barruan azalduko dugun legez. Beraien arteko ezaugarri amankomunak asko izan arren, bigarrenek zerikusi gehiago 
daukate irudi korporatiboaren zaintzarekin. 
70 Costa i badia, Pere-Oriol,  Hacia una política de Comunicación local. 1987. 
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dela horrelako informazioak eskatzen dituena (1987:14) eta ez 

alderantziz: 

"Es el marqueting social. No es algo que hay que 

tenerlo escondido, como si sólo se tratara de manipular a 

la opinión pública. Creo que este concepto hay que 

variarlo, porque, sencillamente, la sociedad pide a las 

empresas públicas, a las corporaciones y a los 

organismos públicos una rentabilidad social y la manera 

de dar a conocer esto es utilizar, naturalmente con 

prudencia, los instrumentos que nos brindan las modernas 

técnicas de comunicación". 

Katedradun honek ideia berbera azpimarratzen du ondorengo 

aipu honetan (1991:228)71: 

"Es la economía de mercado la que, por sí misma, 

genera estos procesos. Es posible, hoy en día, que 

determinada persona y grupos se aprovechen de esta 

realidad para crear ideología. Pero es más útil y, 

probablemente, más acertado, pensar que es el mismo 

mercado quién genera esta cultura, la cultura del 

marqueting". 

Gure ustez ordea, P.B.en jatorria, botereak (politikoa nahiz 

ekonomikoa) komunikazioaren aspektu guztiak kontrolatzeko duen 

ezintasunarekin lotu behar da. Helburua ez da, jakina, "manipulatzea", 

Costa i Badiak ongi dioen bezala, (ba al dago aldez aurretik hori 

aitortzen duen albiste-iturririk?) gizarteari zerbitzu on bat eskeintzea 

baizik. Erran gabe doa P.B.en helburu garrantzitsuenetarikoa 

                                                 
71 "Proyecto docente para la plaza de catedrático de Teoría, Historia y Estructura de la Comunicación 
social".Barcelona. 1991. 
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gizarteari zerbitzu bat eskeintzea dela, herritarrak eta 

informaziobideen artean bitartekaritza funtzioa betetzea, alegia. 

Kanpo harremanak eta informazio munduaren artean dagoen 

lotura hestuaren adierazle garbia, Ronald Reagan EEBBetako 

presidente-ohiaren kasuan aurkitzen dugu. Politikagintzan sartu 

aurretik aktorea izan zela gauza jakina da. Baina agian ez hain 

ezaguna Kanpo Harremanen arloa ere jorratu zuela. General Electric 

konpainiak ordainduta, Reagan harat hunat ibili zen, sindikalgintza 

nahiz komunismoaren arriskuei buruz mintzatzen (Moncada, 

1991:52). Etxe Zurira ailegatzerakoan, ongi baino hobeto zekien 

agerraldi publiko batean zeri eman behar zaion garrantzi gehiago ala 

gutxiago, edota sinesgarritasuna lortzeko erabili behar diren 

metodoak. Aditu guztiak bat datoz, Ronald Reagan-ek, bere agintaldia 

iraun zuen bitartean, masa-komunikabideak oso ongi "erabili" zituela 

esaterakoan. Zentzu honetan, oso interesgarria da Mark Hertsgaard-ek 

gai honi buruz idatzitako obra72. Medioen erabilpenerako erakutsi 

zuen gaitasun hori, bere agintaldi luzean zehar (zortzi urte) Reagan-ek 

herritarren artean lortu zuen karismaren arrazoi garrantzitsuenetarikoa 

izango da, dudarik gabe. 

P.B.ak zertarako sortu ziren hobeki ulertzeko oso esanguratsua 

da Jurgen Habermas-ek Historia y Crítica de la opinión pública 

deritzan liburu ospetsuan azaldu zuen erizmena. Frankfurt eskolako 

                                                 
72  Hertsgaard, Mark. On bended knee. The press and the Reagan presidency. Schocken Books. New York. 1989. 
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buruzagia izan zenak "publicistica de oficio73" deitzen dio fenomeno 

honi (1981:223): 

"Brinckmann construyó una antítesis oblicua entre 

'prensa libre' y la 'publicística de oficio' de las 

administraciones (tanto públicas como privadas):'con 

aquella incontrarrestada inserción de todos los ámbitos 

vitales en su publicidad, el periódico moderno ha criado 

el mismo a un cuervo adversario y quizás dominador de 

su insaciable ansia de información: las oficinas de prensa 

y los informes periodísticos, de acuerdo con los cuales se 

ve motivado a disponerse ahora cualquier centro vital 

expuesto a la publicidad o que intente conseguirla74'. (...) 

la política de public relations de las administraciones se 

servía de los medios de comunicación de masas existentes, 

al tiempo que reforzaba su posición sobre estos". 

Aipu luze honen apartekotasuna bere data da, dudarik gabe 

(1931). Horrek erakusten digu duela 60 urte Alemanian bazegoela guk 

orain somatzen dugun kezka berbera. Beraz, pentsa daiteke, garai 

hartan, P.B.ak fenomeno nahiko zabaldua zela. 

                                                 
73 "Publicística" terminuak alemanieraz "gizarte-bizitza publikoa" esan nahi du. Duela ehun bat urte esannahi 
berbera zuen gaztelaniaz. 
74 Brinckmann, C., "Press und Öffentliche meinung" in Soziologentages, Tübingen, 1931, 27 eta ondorengo orr. 
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2.2.2.- Lehen Euskal Prentsa Bulegoa 

Euskal Herriko P.B.en historia ez da hasten -batzuk hala 

defendatu arren- "transizio politikoa" deitutako garai horretan. Gure 

herrian mota honetako Gabineteak askoz lehenago bazirela esan 

daiteke, nahiz eta Francoren diktadurak eten ilun eta luzea suposatu. 

30eko hamarkadan P.B.ak bazirela esan daiteke, bigarren erdi aldean 

behintzat. Hala azaltzen du George L. Steer kazetari britaniarrak The 

tree of Guernica liburu ospetsuan. Testuingurua ezohizkoa zen, 1936-

39ko gerra hain zuzen. Lehen Eusko Jaurlaritza martxan hasiz gero 

(36ko urria), Agirre lehendakariak Kanpo Harremanetarako 

Departamendua sortu zuen. Gerra garaian prentsak duen garrantziaz 

oharturik, José Antonio Agirrek Euskal Prentsa Bulegoa sortu zuen. 

Ardura hori 25 urtetako ingeniari gazte azkar eta burutsua zen  Bruno 

Mendigurenen eskuetan utzi zuen, "el Mr. Eden de Euzkadi75", Steer-

ek definitu zuen modura. Mendigurenek ardura hau eta Kanpo 

Harremanena batera eraman zituen. Gizon hau honela definitzen du 

Steer-ek bere liburuaren gaztelaniazko itzulpenean (1978:138)76: 

"Era un joven más bien bajo de estatura, siempre 

trajeado de azul marino y boina, como muchos vascos. Se 

diferenciaba en que su fuerza física no parecía estar al 

nivel del entusiasmo que mostraban sus ojos, lengua y 

brazos". 

Esan bezala Mendiguren eraikuntza alorreko ingienaria zen. 

Beraz, pentsa daiteke, prentsaren munduan ez zuela esperientzia 
                                                 
75 Anthony  Eden politikari ingelesa ezaguna izan zen, batez ere 1935tik 1955era bitartean. Kanpo 
Harremanetarako arduraduna  lehenengo, Gerrako ministraria izatera ailegatu zen gero (1940an). 
76 Steer, George, L.El árbol de Guernica. Felmar Madril. 1978. 
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handirik. Osterantzean, horrelako arduraren gordelaria izateko -gerra 

garaian gainera- konfidantza handiko pertsona -pertsonala eta 

politikoa- izan behar zen, dudarik gabe.  

Esperientzia handia izan ez arren, badirudi bere lana ongi baino 

hobeto bete zuela, aipatu lekukoaren aburuz (1978:138): 

"Mendiguren concebía la Oficina de Prensa como 

un medio para permitir a los periodistas extranjeros ver y 

oir todo lo que quisieran y no para indicarles lo que 

tenían que decir en su crónica diaria y expulsarlos 

después por lo que habían añadido por su cuenta". 

Ezin da ahaztu ere George L. Steer Eusko Jaurlaritzak gerra 

garaian atzerrian izan zuen enbaxadorerik onenetarikoa izan zela, 

aipatu obra osoan zehar agerian geratzen denez. Era horretan ere 

ulertzen dira kazetari honek batetik bestera mugitzeko eta batere 

eragozpenik gabe, izan zituen erraztasun guztiak. Liburuan bertan 

aitortzen duenez, (1978:139) Steer-ek ez zuen arazorik izan -

Mendigureni esker gainera- nahi izan zituen toki guztiak bisitatzeko, 

presondegiak, koartelak, aerodromoak, hegazkinak nahiz gerrako 

industriak. Ezin da uka, beraz, Steer Jaurlaritzaren aliatua zela, 

horrelako erosotasunak pentsaezinak bait ziren beste kazetariekin. 

Beraz, eta labur bilduz, zera esan genezake: P.B.en historia, 

Euskal Herriari dagokionez, 30eko hamarkadan hasi  zela eta ez, 

batzuk esan duten legez (Ofa Bezunartea irakaslea, esaterako) Franco 

diktadorea hil ondoren. Baita ere, lehen Euskal Prentsa Bulego 

ezaguna herri-administrazio barruan sortu zela (Eusko Jaurlaritzan) 

eta aparteko egoera batek bultzaturik (36ko guda). Azkenik, lehen 
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Euskal Prentsa Bulegoaren arduraduna hautatzerakoan 

testuinguruaren konplexotasunak erabateko garrantzia izan zuela; hau 

da, lehentasuna aspektu profesionalari baino gehiago politikoari eman 

zitzaiola, Bruno Mendiguren gazteari komunikabideen alorrean ez bait 

zitzaion esperientziarik ezagutzen. 

2.2.3.- Mesfidantzak 

Masa-komunikabideak eta agintearen artean dauden 

mesfidantzak historikoak dira (gogoan izan A fourth state of Realm eta 

liberalek hain sutsuki defendatzen duten kontraboterearen teoria). 

Horretan datza, P.B.en jaiotza ulertzeko beste klabe bat. Politikariak 

ez dira, eskuharki, kazetariez fido eta alderantziz berdin, noski. 

Argigarria oso izan zen guretzat, gai honi buruz, Miquel Roca Junyent 

buruzagi kataluniarrak VII Udako ikastaroen barruan Donostian 

1988an izan zuen interbentzioa77. Rocak argi esan zuen (1989:93) auzi 

honi buruz mintzatzea, "zaila, arriskutsua eta korapilotsua" zela. Hala 

ere, hitzegiten zuen eta nahiko zorrotz gainera. Bere ustez, politikariak 

kazetarien beldur dira. Politikarien kezka nagusienak ondorengo 

gaiotan oinarritzen dira: eritziak eta informazioak testu berean 

nahastuta eta era desegokian agertzeko beldurra, norberaren 

adierazpenak testuingurutik at azaltzeko posibilitatea, gaizki-

ulertzeak, modu traketsean egindako laburpenak eta norberaren bizitza 

pribatuarekiko erasoak. Rocaren kexak zentzundunak izanik, politikari 

kataluniarrak esan ez zuena, zera izan zen: funtzionari publiko eta 

berriemaleen artean gatazka sortuz gero, kazetaria bera galtzaile 

                                                 
77 "El desamparo del político frente al periodista" in Los límites de la información política. EHU-UPV. 1989. 
Leioa. 
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ateratzeko aukera gehien dituena dela, informazioaren jabetza, azken 

baten, agintarien eskuetan bait dago, eta honek, politikariak hain 

zuzen, azken hitza duela beti; hau da, kazetari bati informazioa 

murriztu ala gehiago irekitzeko aukera. Auzi honi buruz gehiago 

sakonduko dugu hurrengo ataletan. 

Rocaren hitzetara bueltatuz, argi dago deskontentu eta haserrea 

nabaria dela. "Arazoa egon bai dago", esan zuen berak (1989:93). 

Guztiz logikoa da politikariek gai honi ematen dioten garrantzia, 

beraientzat funtsezkoa baita herritarrengan eragina izatea, hauek 

baitira azken baten hauteskundeen bidez, alderdi bat ala beste 

aukeratuko dutenak. Eta zeregin hori aurrera eramateko 

informaziobideetan eragin positiboa izatea nahitaezkoa da. 

Manuel Martinez Bargueño78 funtzionari espainiarra garbiro 

mintzatu zen Valentzian 1984an bertoko Generalitateak eraturik 

Primers Encontres de Informació Institucional izena zeramaten 

ihardunaldietan. Bere aburuz79, (1985:16): 

"La Administración es cada vez más sensible y 

vulnerable a los juicios de la opinión pública, busca 

revalorizar su imagen y ganar en credibilidad ante los 

funcionrios". 

Irudia zaintzea. Hori da hainbat agintariren ardura bakarra. Hori 

da ere, ezbairik gabe, azkenengo hamabost urteotan P.B.ek izan duten 

ugalketa ikaragarriaren beste arrazoia. Hala ikusten du ere behin eta 

                                                 
78 Funtzionari hau, bere ponentzia idatzi zuenean (1985),  Prozedura eta Gestio-Zuzenarako zuzendariorde orokorra 
(Lehendakaritza Ministeritza barruan) zen. 
79 Martínez Burgueño, Manuel. "Información administrativa, un derecho constitucional" in Informació 
Institucional. Generalitat valenciana. Valencia. 1985. 
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berriz Alberto Moncada soziologoak bere azken obran (1991:33). 

Gaurregun, irudi apaintze horri deitura anitz ezarriko zaio: Kanpo 

Harremanetarako Gabinetea, Gizartearekiko Harremanetarako Saila 

, Kanpo Komunikaziorako Bulegoa, Komunikazio Aholkularitza 

(Consulting-a) edo askoz arruntagoak diren beste hauek: Komunikazio 

Departamendua, Prentsa  Bulegoa, Komunikazio Gabinetea, e.a. 

P.B.en lanari izugarrizko garrantzia ematen diote politikariek. 

Maiz, euren porrotaren arrazoiak Prentsa Bulegoei eragozten dizkiete, 

beraiek bete behar dituzten ardurak ongi ala gaizki burutu dituzten 

kontutan hartu gabe. Horrelako zerbait gertatu zitzaion Felipe 

Gonzalez buruzagi sozialistari Moncloara iritsi eta berehala. Agintera 

igo eta gero, hartutako lehen erabakien artean, Eduardo Sotillos 

kazetari ezagunari bozeramaile kargua ematea izan zen. Baina 

sozialisten egintzak ez ziren behar bezala isladatzen 

informaziobideetan, edo hala uste zuen behintzat presidenteak. Behin 

baino gehiagotan ondorengo hau entzun zen Felipe Gonzalez-en 

ahotan80 (Cavero, 1991:42): 

"Nuestro mensaje no llega a los ciudadanos, no 

conseguimos que trascienda todo lo que hacemos, tenemos 

un claro problema de entendimiento, de que nos 

comprendan, hacemos muchas más cosas de las que 

llegan a la gente...". 

Sotillos kritikak berarentzat zirela ohartu zen. Nahiz eta 

presidentearekin hainbat urtetako laguntasuna izan, dimisioa aurkeztu 

zion. Handik aurrera, Gobernu sozialistak bozeramaile posturako ez 

                                                 
80 Cavero, José. El PSOE contra la prensa. Temas de Hoy. Madril. 1991. 
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du kazetari baten zerbitzurik behar izan. Herritarren artean bere irudia 

"saltzeko",  Gabinetekideren lana hobetsi dute, sozialisten 

egintzarekin identifikazio handiagoa sor zitekeelakoan. 

Zeregin hauetan hainbat urtetako aurrerapena daramaten 

EEBBarrek, gogotik heldu diote bozeramaileen fenomeno honen 

ikerketari. James E. Swartz adituak Pentagonoak masa-

komunikabideen aurrean izan zuen jarrera aztertu zuen 1947tik 1967ra 

bitartean. Bere doktorego tesian azaltzen denez81, hasera batean, 

prentsa-lanetan aritzen ziren funtzionarien artean deskoordinazioa 

nagusi zen. Ez zuten lan bateratua eramaten eta horrek bere islada izan 

zuen garai hartako mezubideetan. Tesiaren egilearentzat, honek 

disfuntzio nabariak sortarazi zituen. Swartz-entzat, 1961 inflesio unea 

izan zen, urte hartan, EEBBetako Defentsa arduradunek "Prentsa-

koordinatzailea"-ren irudia hilobiratu eta horren ordez, "bozeramaile-

zuzendaria" ren figura (manager spokesman) sortu bait zuten. Arthur 

Silvester izan zen aukeratua. Funtzionari berriaren lana askoz 

eraginkor eta emankorragoa izan zen. Defentsa Departamenduak 

azkenik lortu zituen bere helburuak. Horren lekuko, 1962. urtean 

EEBB eta SESBen arteko krisialdian (Cubako misilak zirela eta) 

funtzionari honek jokatu zuen paper erabakiorra. 

Gaurregun masa-komunikazioaren munduan bozeramailearen 

irudia guztiz onartuta dago. Gobernu nahiz gizarte erakunde 

                                                 
81 Swartz, James E.The  profesionalization of Pentagon public affairs: The evolution of a role in the United States 
Federal Guvernement 1947-1967(Public Relations, publicists, press secretaries). Iowako Unibertsitatean (USA) 
irakurritako doktorego tesia. 1985. 
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garrantzitsuenek informazio hedabideetara jo behar dutenean, 

eledunaren bitartekaritza hautatzen dute. 

 

2.2.4.- Kazetal ohikerien atarramendua 

Agintariak izan ziren, esan bezala, P.B.en bitartekaritzaren 

beharraz lehendabizi ohartu zirenak. Agintariak eta botere 

ekonomikoari lotutako sektoreak, noski. Apurka apurka P.B.en 

presentzia sektore guztietara hedatzen joan da82.  Sektore guzti hauek 

ez dute mass-medioen funtzionamendua ezagutzen, kazetariekin 

dituzten harremanak normalean, oso noizik behinkakoak dira. 

Politikariek, adibidez, ez dakite -eskuharki- prentsaurre bat 

konbokatzeko zein den ordurik egokiena , ezta egunik aproposena ere. 

Ez dakite ere prentsagiri bat egiterakoan, dituzten helburu 

informatiboak bete ahal izateko, zeri eman behar zaion garrantzi 

gehiago edo nola egituratu behar den. Ez eta zeintzuk diren 

bozeramaile batek, arrakasta lortu nahi badu behintzat, ezinbestez 

errespetatu eta inoiz bortxa ezin dituen urrezko arauak. Ez dakite, 

azken baten zeintzuk diren komunikazioaren legeak arautzen dituzten 

funtsezko oinarriak edo informazio-hedabideen dinamika markatzen 

duten kazetal ohikeriak. Usadio hauek kazetarien hainbat urtetako 

                                                 
82 Zentzu honetan, oso adierazgarriak dira Edward Handman AFL-CIO sindikatuko buruzagiak "Labor nedds a 
Press Office" izeneko artikuluan (in Social Policy. Winter. 1986. New York) bere erakundearen hutsune 
informatiboez hitzegiten duenean erabiltzen dituen hitz gogorrak (86:44): "no secrets, no mysteries. People don't 
like us, people don't understand us, let´s begin to try to change their minds. First step: open a daily news bureau 
for the AFL-CIO. A professional state of the art press office that will beam to the satellites and send wires to 
thousands of  newsroom across the country. Every day.(...)A working labor press office could supply  statements, 
facts, rebuttals and features to take unions stories out  to the public". Argi dago, beraz, P.B.en beharra sektore 
guztietara hedatzen ari dela, herrigintzan, sindikalgintzan nahiz politikagintzan. 
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esperientzian mamitzen joan dira, ia oharkabe asumitu dituzte, beraien 

kode profesional propioa osatuz. Inork ez ditu zalantzan jarriko, ez 

ausartzen ez direlako, arau hauek guztiz "normalak" direlako baizik; 

hau da, ilunabarrari egunsentia edo tximistari ekaitza darraion bezala. 

Orraitio, gizarte bitartekariek kazetarien beharra dute, 

informaziobideen ohitura eta ohikeri guztiak zeintzuk diren ondoen 

dakizkitenak direlako eta informazio bat "saltzekotan" noiz, nora eta 

norengana jo behar den  inork baino hobeto dakitenak direlako. 

Horregatik, politakariek berriemalerik onenak euren ondoan eduki 

nahi dituzte. Kazetari horiek profesional onak izateaz gainera, 

berriemaile zorrotzak badira, bi helburu bete ditzakete: batetik bere 

lanaren arrakasta bermatu (medioetan ohiartzun gorena) eta, bestetik, 

aurkari posibleak neutralizatu, jokoz kanpo utzi, hain zuzen.  

Azkenengo hau sarritan gertatu ohi da. Euskal Herrian bertan ere 

behin baino gehiagotan. Kazetarien arteko tertulietan, oso komentatua 

izan zen Gasteizen Jose Antonio Ardanza lehendakaria Ajuria Eneara 

iritsi eta hilabete batzuk pasa ondoren, prentsa-arduraduna izateko 

egin zuen hautaketa. Kargu hau Emilio Alfaro kazetariak bete zuen, 

(oso ongi gainera83) Gasteizko El Correo español-El pueblo vasco 

egunkarian informazio instituzionalaz arduratzen zen berberak. 

Izendapen honek bat baino gehiago harrituta utzi zuen, Alfaro 

kazetariak, profesional aparta izateaz gainera, Ardanzaren 

Gobernuarekiko informazio kritiko anitz argitaratu zuelako. Era 

                                                 
83 Prentsa arduradun gehienek, batez ere instituzioetan dihardutenek, kazetarien lana erraztu beharrean eragotzi 
egiten dute. Kasu honetan ez zen horrelakorik gertatu, Emilio Alfarok ahal izan zuen guztietan berriemaileen  
beharrizanak primeran asetu bait zituen. Tesi honen egilea lekukoa da, garai hartan informazio instituzionalaz 
arduratzen bait zen Egin egunkarian. 
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horretan, Ardanzak helburu biak bete zituen: profesional baten 

zerbitzuak bereganatu eta aurkari zorrotz bat neutralizatu. Kontutan 

izan behar da, gainera, garai hartako testuinguru politikoa oso 

istilutsua zela. Hiritarren botoek ez zuten José Antonio Ardanza 

lehendakaria aukeratu, bere alderdiak baizik. Ez zen Ajuria Enearatu 

hauteskundeen bidez, bere alderdi barruan -EAJ- izan zen krisi sakon 

eta luze baten ondorioz baizik. Gipuzkoako Ahaldun Nagusia zenak 

ez zuen esperientzia handirik komunikabideekin. Bere inguruan 

sortutako legendak zioen bezala, Ardanza  "gizon grisa, iluna eta 

langilea"  zen. Alde horretatik aztertuta, Emilio Alfarok burutu zuen 

lana oso ona izan zen eta ondorengo hilabeteetan agerian geratu zen 

gainera. Pitinka pitinka lehendakari berria bere agerraldi publikoetan 

konfidantza hartzen joan zen bere gisako agintariek duten mailara 

berehala iritsiz. 

Zeregin hauek utzi ondoren, Emilio Alfarok berak, honela 

deskribatzen zuen prentsa-arduradun baten lana ondorengo aipu eder 

asko honetan(1989:112)84: 

"El responsable de prensa es un profesional de la 

comunicación que posee todos los conocimientos y las 

técnicas de la información y la imagen al servicio de la 

persona o la institución que la contrata, que no se mueve, 

por tanto, por criterios de veracidad, objetividad o 

neutralidad, como el periodista, sino por criterios de 

interés y rentabilidad". 

                                                 
84 Alfaro, Emilio."Los portavoces, aliados o intoxicadores" in Los límites de la información política. A. l. 
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Argi geratzen da beraz, egiazkotasuna, objetibitatea eta 

neutraltasuna bezalako hasi-masi handi horiek, halako lanpostu 

batetara helduz gero, bigarren maialara pasatzen direla, hau da 

kazetariak ordurarte bere profesionaltasunaren ikurrak izan dituen 

balore horiek askoz "materialistagoak" diren beste batzurengatik 

ordezkatzen direla (interesa, errentagarritasuna, e.a.). 

Sigalek ere taiuz heldu zion gai honi. Bere ustez, (1978:77), 

honelako bulegoetan diharduten kazetariek lehendabiziz informazioa 

zentralizatzen dute, gero -eta ohizko kanalak erabiliz- masa-

komunikabideetara bidaltzen dituzte, era horretan ahal den 

eraginkortasun mailarik gorena ziurtatuz. Antzeko terminuak 

erabiltzen ditu baita ere auzi hau gogotik ezagutzen duen Gaye 

Tuchman-ek La producción de la noticia izenburu argigarria daraman 

liburuan (1983:73). 

Beraz, eta labur bilduz, zera ondoriozta genezake: agintariek 

gizartean nahi duten mezua zabaltzeko kazetal ohitura eta ohikeriez 

baliatzen dira. Zeregin honetan, kazetarien lana ezinbestekoa 

gertatuko zaie. 

 

2.3.- Prentsa Bulego baten funtzioak 
 

Ataltxo honek dituen saihesbideak kontutan izanik, aurrera 

dezagun bere egitura.  

 
2.3.1.-Eskema nagusia. 
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2.3.2.- Barne komunikazioa. 
  2.3.2.1.-Komunikazioaren beharra. 
   2.3.2.1.1.-Entrenamendu sesioak.  
  2.3.2.2.-Barne informazioa. 
  2.3.2.3.- Adituen asesoramendua. 
  2.3.2.4.-Gaurkotasunaz informatu. 
2.3.3.- Kanpo komunikazioa 
  2.3.3.1.-Iharbide informatiboa. 
   2.3.3.1.1.-Mezubideekiko harremanak 
   2.3.3.1.2.-Kazetariekiko harremanak 
    2.3.3.1.2.1.- Prentsaurrekoak.   

    2.3.3.1.2.2.- Komunikatuak/Prentsagiriak 
    2.3.3.1.2.3.- Elkarrizketak. 
    2.3.3.1.2.4.- Bestelakoak. 
   2.3.3.1.3.- Produkzio lanak. 
   2.3.3.1.4.- Edukia zaindu. 
  2.3.3.2.-Publizitate Saila. 
  2.3.3.3.- Eritzi sortzaileak. 

*** 

Ondoren eskeintzen den atalak helburu guztiz pedagogikoa du. P. 

B.en eraginaz hitzegiten segi aurretik, lehendabizi Gabinete batean 

zehatz mehatz zer egiten den jakin beharko dugu, zeintzuk diren bere 

helburuak, funtzioak eta beharrizan azpimarragarrienak, alegia. 

Jarraian azaltzen diren eskemak, sailkapenak eta abar, ikerlan honen 

egileak azkenengo hiru urteotan bere kabuz taiutzen joan den 

informazioa da.  Harrigarria bada ere ez dago, edo egileak behintzat 

ez du aurkitu, P.B. baten funtzioak eskematikoki azaltzen duen 

argitarapenik. Bada, eta oso baliagarria gertatu zaigu CEOE talde 

enpresarialak Comunicación y organizaciones empresariales 

izenburupean argitara eman zuen liburuxka. Bertan Jesus Monroy 

Morante eta José Antonio Llorente Herrerok Enpresa librerako 
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komunikazio eredua titulupean Komunikazio Departamendu batek 

bete beharko lituzkeen funtzioak azaltzen dira, beti ere aitatu 

helburuari egokituta. Gure xedea, berriz, edozein sektore, enpresa, 

kultur elkarte, alderdi politiko, sindikatu, Gobernu, Udaletxe, gizarte 

erakunde edota erakunde ez gubernamentalei komunikazio eredu 

baliagarria eskeintzea da; hau da, ITT bezalako transnazional 

batentzat nahiz auzo-elkarte batentzat komunikazio eredu emankorra 

aportatzea. Helburu hauek bakoitzak berea duen errealitatera 

egokituko ditu, dituen baliabide eta posibilitateekin jokatuz, noski. 

Aipatu liburuaz gainera, ondorengo informazioa osatzeko oso 

baliagarria izan da ere, hiru urteotan ikerlanaren egileak bisitatu 

dituen P.B.ak (Euskal Herrian, Madrilen, nahiz Catalunyan) eta baita 

ere, noski, Unibertsitatera ailegatu aurretik, prentsaren munduan izan 

duen esperientzia (hamar urte). Garai horretan gainera (1979-89), 

Prentsa Gabineteen eklosioa bizi izan da bai Euskal Herrian eta bai 

Estatu osoan ere. Egileak P.B.aren iharduera bi aldeetatik ezagutu du, 

kazetari moduan eta Gabinete baten arduradun gisa Araban (hilabete 

batzuren buruan). Guzti honen emaitza da, beraz  ondorengo 

informazioa. 

2.3.1.- Eskema nagusia 

Aldez aurretik esan behar da, komunikazioaren munduan, 

bizitzaren beste esparruetan gertatzen den legez, ez dagoela makiltxo 

miragarririk, egintza komunikatiboa, azken baten, pertsonengan 

sostengantzen baita. Ez da beraz, konputagailu batek goitik behera 

menpera dezakeen prozedura.  
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Esan beharrik ez dago, gauza asko egin daitezkeela; pertsona 

nahiz instituzio baten irudia adibidez, zeharo alda daitekeela norberak 

interes minimoa ipiniz gero, baino ezin gaitezke engainatu.  Erokeria 

litzateke gure egintza komunikatibo osoa P.B.en eskuetan dagoela  

pentsatzea. Ez da egia. Badira makina bat faktore gure eskuetatik ihes 

egiten dutenak, P.B. batetako arduradun batek kontrola ezin dituenak,  

nahiz eta ia oroahaltsua izan. Faktore guzti horiek ere gure "irudi 

korporatiboa" -marketing arloan erabiltzen den terminua berau- 

egunez egun moldatzen dute, guk nahi izan ala ez.  

Guzti hau agerian geratzen da batez ere krisi garaietan, hau da 

P.B.a ordezkatzen ari den erakundea kinka larrian dagoenean 

(enpresen kasuan greba garaietan; alderdi politikoetan barne zatiketak 

daudenean; enpresa publikoetan iruzurrak eta ustelkeri kasuak 

azalerazten direnean, e.a.). Beraz,  P.B.ari duen garrantzia eman behar 

zaio. Bere eragina ezin da gainbaloratu, ezta gutxietsi ere. 

Bestalde, eta oharren ataltxo hau amaitzeko, gogora  dezagun 

lehen kapituluaren amaieran (1.4.2. ataltxoan) azpimarratzen genuena: 

mass-medien ahalmena ez dela normalean jendeak uste duen bezain 

handia, orain arte makina bat ikerketek frogatu dutenez. Hori horrela 

bada, neurri handi batean komunikazio prozesuaren hartzaileak 

jokatzen duen paper aktiboari esker gertatzen da. Hau ere kontutan 

hartu behar dugu P.B.en eragina zein den argi gera dadin. 

Baina, gatozen ondorengo eskemarekin. Hauxe litzateke, 

eskematikoki azalduta, gizartean benetan eraginkorra eta emankorra 

izan nahi duen P.B.batek bete beharko lituzkeen funtzioak.  



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN 
 126 

Lehendabizi aipa dezagun xehetasun bat edo beste. Funtzio 

hauek , arestian esan bezala, edozein enpresa, nahiz  elkarte edo 

instituziorako dira aplikagarriak, hots, P.B.ak zerbitzatzen duen 

edozein erakunderentzat. Ezin dira, ordea, aplikatu, azkenaldi honetan 

hain modan jarri zaizkigun Komunikazio Aholkularitzei edo 

Konsulting-ei, hauek erakunde informatibotik kanpo dauden 

Gabineteak direlako. Beraien egiturak eta helburuak, gainera, 

ezberdinak eta aldakorrak dira. 

Goitik hasita, eskema honetan dugun goiburua, komunikazio 

(edo prentsa) arduraduna da. Berau izango da, ezbairik gabe, 

egitura informatibo guztia koordinatu, zuzendu, dinamizatu eta 

gorpuztu behar duena. Aldi berean, posiblea da pertsona honek 

bozeramalearen funtzioak ere betetzea.  

 Komunikazio Departamendua edota Prentsa Bulegoz mintzatu 

gara, bata zein bestea erabiliz. Egia esanda, askoz egoki eta 

zehatzagoa da Komunikazio Departamenduaz hitzegitea, prentsak 

azken baten masa-komunikazioaren adar bat besterik ez bait du bere 

gain hartzen, ikusentzuteko medioak baztertuz. Egia da ere, Prentsa 

Bulegoa deiturak gure artean indar gehiago duela gaurregun. Honek 

errotikako hutsa uzten du agerian, prentsari ezartzen zaion 

nagusitasuna, bestelako medioen kaltetan. Gaizki ulertutako 

nagusitasuna gainera, irakurketa indizeei erreparatzen badiegu. Hala 

ere, Komunikazio Departamenduaren deitura hau gero eta indar 

gehiago hartzen ari da gaurregun. Beraz, helburua komunikazio 

integrala baldin bada, deiturarik egokiena Kumunikazio Saila 
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litzateke, nahiz ta Prentsa Bulegoa terminuak oraindik ere indar 

handia izan. 

Has gaitezen eskema nagusiaren xehaketarekin. 
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2.3.2.- Barne komunikazioa 

Lau dira, barrura begira, Komunikazio Departamendu batek bete 

beharko lituzkeen ardatzak:  

-Komunikazioaren beharra azpimarratu; hau da, P.B.ak 

zerbitzatzen dituen gizarte erakundeko partaideak komunikazioaren 

behar eta garrantziaz ohartarazi. 

-Barne informazioa bideratu. 

-Mezubideetan diharduten profesional eta adituen 

asesoramendua lortu. 

-Gaurkotasunaz informatu, hau da, pil-pilean dauden gaiez 

informazioa eman. 

2.3.2.1.- Komunikazioaren beharra 

Komunikabideen mundua ezagutzen ez duen jendeak beti 

mesfidantza handiz begiratzen ditu medioak. P.B. edo Komunikazio 

Departamendu baten funtzioa mesfidantza horiek ezabatzea edo, 

behintzat, arintzea izango da. 

Komunikabideen dinamika eta funtzionamendua ezagutzen ez 

duen jende-multzoa nagusia da gaurregun gure gizartean. Herritar 

gehienek ez dute inoiz kazetari batekin zuzeneko harremanik izan. 

Gehienek telebistaren bidez ezagutzen dituzte. Horrek estereotipo 

faltsuei bide eman die, berriemaleen kalterako normalean. P.B. baten 

lana kazetarien inguruan gaurregun dauden topiko oker horiek bertan 
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behera uztea izango da. Orraitio, informaziobideak -gazetak, 

aldizkariak, irratiak, telebistak e.a.- eta berriemaleak ezagutu behar 

ditu, trebatu egin behar du beraiekin. Kazetariak ez dira "gizaki 

arrotzak", bere lana betetzen duten profesionalak baizik. 

2.3.2.1.1.-Entrenamendu sesioak 

Kazetariekiko beldur hori uxatzeko, oso interesgarriak dira 

Europan -Frantzian, Alemanian eta Espainian, besteak beste- 

azkenaldi honetan zenbait elkartek85 antolatzen dituzten 

"entrenamendu sesioak". Ihardunaldi hauek ikusentzuteko 

medioetan trebetasuna hartzeko helburuarekin eratzen dira ,  

batik bat. Sesioa benetan emankorra gerta dadin ez da komeni jende 

gehiegik parte hartzea, lau edo sei bat pertsona gehienez. Funtsean 

hauxe da bertan irakasten dena.  Lehenengo eta behin komunikazioak 

gaurregungo gizartean duen garrantziari buruzko sarrera-hitzaldia 

izaten da. Hau tokian tokiko aditu batek egiten du (bertoko 

Kazetaritza Fakultateko dekanoa, kazetari ezagunen bat, e.a.). 

Pertsona honek ikusentzuteko medioak eta prentsaren artean dauden 

desberdintasunak azaltzen dizkie. Baita ere, audientzia ezagun eta 

zehatz baten aurrean hitzegiten denean, zeintzuk diren ezinbestez 

errespetatu behar diren urrezko arauak, inolaz ere bortxa ezin direnak. 

Ondoren, ikastarokideek eredu praktiko batzuk begiztatzen dituzte, 

(zenbait elkarrizketa telebistan eta irratian) bertan egiten diren hutsak 
                                                 
85 Espainian, CEOE elkartea aspaldidanik hasi zen horrelako ihardunaldiak antolatzen. Harrera oso handia izan 
dute. Mundu ekonomikoko hainbat pertsonaiez gainera, gaurregun oso ezagunak diren politikari espainiar eta 
atzerritarrak bertatik pasa dira. Hala aitortu zion behintzat ikerlan honen egileari, CEOEko komunikazio 
arduraduna den Gonzalo Guernicak, berarekin 1992ko maitzean izan zuen elkarrizketan. Pasa diren politikarien 
artean, "egun Ertamerikan presidenteak diren zenbait politikari" zeuden, Guernicaren esanetan. Egun beteko 
ihardunaldiak izaten dira normalean. Bertan, jende-kopuru oso urriak hartzen du parte (lau edo sei  bat pertsona). 
Pertsona bakoitzeko kobratzen den minuta 100.000 pezetatik gora izaten da. 
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eta aspektu positiboak azpimarratuz. Azkenik, norberari tokatzen zaio 

txanda, hau da ikastarokide bakoitzak kazetari maltzur batekin lehiatu 

behar du, era guztietako galderei erantzunez. Baita ere, denbora oso 

mugatu batean, norberari interesatzen zaiona nola komunikatu behar 

den irakasten da. Prozedura hauek oso arrakastatsuak eta 

mesedegarriak gertatu dira. 

2.3.2.2.- Barne informazioa  

P.B.ak erakunde barruan gertatzen denaz informatu behar 

du. Funtzio hori barne buletinen bidez gauzatzen du. Bertan, erakunde 

horretako bizitza, asmoak, eztabaidak, egitasmoak e.a., isladatzen 

dira. Argitarapen hauen hartzailea ez da publiko zabala, erakunde 

horretako partaideak edota inguruko sektoreak baizik.  

Barne buletin hauen bidez, erakunde informatiboko partaide 

guztien inplikazioa bilatzen da, proiektu amankomun baten kide 

aktiboak legez senti daitezen. Ezin da ahaztu, P.B.ak gizartera 

bidaltzen duen mezuaz gainera, taldekide bakoitzak erakunde, 

enpresa edota organismo horri buruz gizartean  transmititzen 

duen irudia oso garrantzitsua dela; hau da, bere lagun-taldean, 

senideekin, e.a. Adibidez, alderdi politiko baten irudia bere egintza 

publikoetan oinarrituko da noski, baina baita ere bere buruzagi eta 

militante guziek, bakoitzak bere inguruan, besteenganatzen duten 

portaera pertsonalaz.  

Orraitio, hain zuzen, enpresa multinazionalek, adibidez, hainbat 

diru gastatzen dute urtero, horrelako barne magazinak argitaratzen. 

Aldizkari hauek langile guziei dohainik banatzen zaizkie. Beraien 
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helburua oso garbi dago: langilea enpresaren partaidea sentitzea eta 

gizartearen aurrean bozeramalea agertzea. Honek zera  esan nahi du: 

lantoki barruan langilea motibatu (inzentibo berezien bidez), 

lantokitik kanpo eman dezakeen irudia ona izan dadin. Horretarako 

makina bat tresna eta prozedura erabiltzen dituzte: langileen seme-

alabentzako beka-programak, etxebizitza lortzeko kreditu bereziak, 

e.a. Esan beharrik ez dago zeregin guzti hauen gauzapena P.B.en 

eskuetatik kanpo gelditzen dela. Baina bai dago bere esku neurri guzti 

hauen propaganda egitea barne buletin hauen bidez.  

P.B.ak zerbitzatzen duen erakundea oso handia baldin bada,  

posiblea da tokian tokiko barne buletinak argitaratzea. P.B. baten lana  

buletin guzti horiek koordinatzea eta itxura uniformea ematea 

litzateke. 

2.3.2.3.- Adituen asesoramendua 

P.B. batentzat ezinbestekoa da bere lanak komunikabide eta 

komunikazio-adituen artean pizten dituen eritziak jakitea, hots, 

burutzen ari den lana ongi ala gaizki dagoen, behar baino gehiago ala 

gutxiago egiten duen, kazetariak informatu baino gehiago aspertu 

egiten dituen, e.a. Horretarako oso komenigarria da, lantzean behin 

kazetari eta adituekin bilera informalak antolatzea gauza guzti 

hauetaz hitzegiteko. 

 

2.3.2.4.- Gaurkotasunaz informatu 
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Eraginkorra eta emankorra izan nahi duen P.B. batek bere 

erakundeko partaideak informatuta eduki behar ditu. Horretarako oso 

egokiak dira ondorengo prozedura hauek: 

-Mezubideen jarraipena. Gaurregun, agintearen inguruko 

P.B.ek zeregin honetan inbertitzen dute denbora eta pertsonalgo-

kopururik handiena. Edozein P.B.k egin behar duen zerbait da 

(bakoitzak bere baliabideen arauera, noski). Horretarako azpiegitura 

minimo bat behar da: grabagailuak, magnetoskopioak, TB aparailuak, 

irratiak eta eguneko egunkariak. Aparailu hauetan grabatuko dira irrati 

eta telebistaren albistegi garrantzitsuenak. Baita ere, eztabaida saioak, 

"tertuliak", e.a. Lan mardulena informazio guzti horren ikuskapena eta 

tratamenduak eramango du. Betekizun hau ongi burutzeko hainbat 

pertsonen lana behar da. Material guzti honekin, idatzizko laburpenak 

egiten dira egunero. Bertan, irrati eta TBren informatiboetan agertu 

diren gairik aipagarrienak azaltzen dira eta mezubide bakoitzak eman 

dion tratamenduaren deskribapen telegrafikoa (denbora minutu eta 

segundutan eta edukina). Gauza bera egiten da "tertuliekin" eta bertan 

parte hartu duten pertsonaiekin. 

Segimendu hau prentsan zentratzen denean, orduan, Prentsa 

laburpenak deitzen dira. Egunero egiten dira ere. Oso garrantzitsua 

da goizean goiz prest izatea, erakunde horretako buruzagiek funtsezko 

informazioa lehenbaitlehen izan dezaten. P.B.ak sortarazten dituen 

gertaera informatiboen islada neurtzeko oso egokiak dira. Honelako 

laburpenak P.B. guztietan egiten dira. Gero eta garrantzi gehiago 

ematen zaie. Laburpen horretan sartzen diren gaiak asko badira, 
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ezinbestekoa da albisteak gaika sailkatzea edota sumarioak egitea. Era 

horretan, kontsulta askoz gehiago errazten da. 

-Komunikabideen egoerari buruzko txostenak. Mezubideen 

egoera oso aldakorra da azkenaldi honetan. Medio berriak agertu eta 

desagertzen dira hilabete batzuren buruan. Baita ere medioen jabetza 

oso iraulkorra gertatzen ari da. P.B.ak guzti horren berri izan behar du  

une bakoitzean mezubide bakoitzaren jabea nor den jakiteko. 

-Txosten bereziak.  P.B.ak zerbitzatzen duen erakundeak dituen 

interes eta helburuak kontutan izanik, gai sektorialei buruzko txosten 

bereziak gauzatu beharko dira. Adibidez, Emakumearen Euskal 

Institutoak, noizik behin emakumeak komunikabideetan duen irudiari 

buruzko txostenak egin beharko lituzke. Erakunde ekologista baldin 

bada, masa-komunikabideek ingurugiroari buruzko gaiei ematen 

dieten tratamendua aztertu beharko luke. 

-Fondo hemerografikoa (Artxibategia) . Edozein kontsulta 

egiteko, edozein gai edo txosten prestatzeko, ezinbestekoa da  

artxibategi zabala eta ongi dokumentatuta izatea. Bertan artxibatuko 

dira P.B.ak berak sortutako informazioak eta interes 

orokorra duten notiziak, txostenak, dokumentuak, e.a. 

-Argazki-artxibategia. Berdin argazkiekin 

-Fonoteka-Bideoteka. Berdin ikusentzuteko dokumentuekin. 
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-Biblioteka. Erakundearen arauera antolatutakoa. Bertan, P.B.ak 

nahiz erakundeko edozein kidek kontsulta lanerako behar duen 

edozein liburu egongo litzateke. 

 

2.3.3.- Kanpo komunikazioa 

 Kanpo komunikazioa: P.B.ak sortzen duen informazioa 

mezubideen bitartez iritzi publikoarengana bideratzea. Zeregin honek 

Prentsa Bulegoaren nortasuna definituko du. Hiru ardatz ezberdin 

agertzen dira: iharduera informatiboari dagokion guztia, Publizitate 

Saila eta "eritzi sortzaileak" deitutako taldearengan inziditzea 

helburutzat duen ekinbidea. Gaurregun mezubideek hartu duten 

eragina aintzat harturik, zeregin hau izango da, ezbairik gabe, 

P.B.aren irudia markatuko duen tresna. Hemen zehazten diren 

beharrizan guzti hauek aurrera eramateko arduradun diferenteak 

beharko dira. 

2.3.3.1.-Iharduera  informatiboa  

Hauek lirateke P.B. baten iharbide informatiboa markatu behar 

duten funtsezko oinarriak: 

-Albiste iturri etengabea bihurtzea.  

Komunikazio arduradunaren lana benetan emankorra izan dadin 

garrantzitsua da honako hau: beti informatu behar dela; hots P.B.ak 

zerbait "saltzeko" daukanean eta, baita ere, krisi garaietan (arazoak 
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daudenean)86. Era horretan P.B.aren sinesgarritasuna garaile aterako 

da. Kontutan izan behar dugu, informaziobideek dituzten 

beharrizanak, hau da beraiek albisteak egunero ekoiztu behar dituztela 

gertaera asko izan ala ez. Horrek esan nahi, sarritan, berriketariek 

notizien bila joan behar dutela. Horregatik oso garrantzitsua da 

P.B.aren eskaintza. "Albiste iturri etengabe" izateak  ez du esan nahi 

komunikabideak aspertu behar dituenik. Agerpenen maiztasuna asko 

neurtu behar da. Hainbat politikarik eta P.B.ak egiten duen hanka-

sartzerik nabarmenena, horixe da, euren irudia zentimetro karratuetan 

neurtzea (kalitatearen gainetik kantitatea jarri). Tentazio hori ekidin 

behar da hasera haseratik, kazetarientzat ez baita ezer 

gorrotagarriagorik propaganda aparailu hutsak diren P.B.ak baino. 

Hau horrela izan dadin, albiste-iturri zilegitua (legitimatua) izatea 

lortu behar du. 

-Zintzotasuna (gardentasuna) mantentzea.  

Nahiz eta arazo asko ekarri -krisi garaietan batez ere- egia 

gezurra baino emankorragoa da beti. Erdipurdizko egiak sarritan 

gezurrik borobilenak dira. Kontrakoa iruditu arren, P.B. gehienek ez 

dute arau hau errespetatzen. 

Bestalde, grafikoki azalduta, hona hemen iharbide 

informatiboaren eskema, atalez atal azalduta: 

                                                 
86 Gaurregun, P.B. gehienen portaera horixe da. Euren erakundeetan arazoak daudenean, burua ezkutatu. Horrek 
kanporatzen duen irudia oso txarra da. Horregatik,  horrelako egoeratan informazio duin eta garbia emateak 
apartaeko garrantzia dauka. P.B. baten sinesgarritasuna gauza hauetan sustraituko da. 
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Iharduera informatiboaren barruan lau atal bereiz daitezke: a).-

Mezubideekiko harremanak; b).- Kazetariekiko harremanak d).- 

Produkzio lanak eta e).- Edukiak. 

2.3.3.1.1.- Mezubideekiko harremanak 

 P.B.ak komunikabideekin mantendu behar dituen harremanetan 

profesionaltasuna nagusitu behar da. Horregatik, besteak beste, 

helburu hauek bere gain hartu beharko lituzke: 

-Komunikabideetara bidaltzen den informazioaren igorpena. 

-Komunikabide eta kazetarien eskaerei kasu egin. 

-Mezubide bakoitzaren orientabide ideologikoaren 

ezagupena. 

-Informaziobideen ohiturak eta ohikeriak ezagutu. 

P.B. batek medio bakoitzaren ezaugarriak jakin behar ditu ere, 

adibidez zeintzuk diren prentsak irrati eta telebistarekiko dituen 

abantailak (erreflexiboagoa, zabaltasuna, e.a.) eta desabantailak 

(azkartasuna, bapatekotasuna, irudiaren indarra, e.a.) eta alderantziz. 

Komunikazio Departamenduaren zeregina bere lana mezubide 

bakoitzaren ezaugarrietara egokitzea izango da. P.B.ak medioen 

ohikerietara (errutinetara) egokitu beharra dauka. Honek zera esan 

nahi du: jakin behar duela, adibidez, zein den egunik eta ordurik 

onena prentsaurreko bat konbokatzeko. Detaile hauek oso 

garrantzitsuak dira eta sarritan, komunikabideekin inolako harremanik 
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ez duen jendearentzat, guztiz oharkabe pasatzen dira. Maiz, gertaera 

informatiboen arrakasta ala porrota ez da edukiaren arauera neurtzen, 

honelako faktoreen arauera baizik. Gauza hauek, gainera gero eta 

garrantzi gehiago daukate gaurregungo sistema informatiboan87. 

Bestalde, P.B. batek mezubide bakoitzarekin izan ditzakeen 

harremanak ongi baino hobeto neurtu behar ditu, informaziobide 

bakoitzaren linea editoriala errespetatu eta aintzat hartuz. Adibidez, 

EAJko P.B.ak ongi baino hobeto daki Deia, Correo eta Egin bezalako 

kazetekin mantentzen dituen harremanak oso ezberdinak izango 

direla. 

P.B. eta mezubideen artean arazoak sortzen direnean -

manipulazioak, gaizki-ulertzeak, e.a.- Gabineteko arduradunek  

zuzenketa eta ihardespen eskubideak legegintzan nola dauden, edota 

noraino iristen diren jakin behar dute, behar den momentuan eta 

tokian ahalmen hauek indarrean jar ditzaten. 

Hauek dira P.B.ak komunikabideekin harremanetan 

jartzeko erabiltzen dituen tresnak: fax-a, telefonoa eta postaz 

                                                 
87 Garrantzi handiko gertaera informatiboak ere mezubide eta kazetarien beharretara egokitzen dira, toki guztietan 
gainera. Espainian, gertaera horietako bat da, dudarik gabe, Gobernuak ostiralero burutzen duen ministrarien 
batzarra eta honi darraion prentsaurrea; hots, Rosa Condek kazetariekin duen ohizko bilera. Agerraldi honen 
ordutegia komunikabideen eta, batez ere, TVEko telediarioaren arauera antolatu zen, hau da, audientzi gehien 
zeukan albistegiaren arauera. Argi zegoen hau bezalako gertaera batek -Estatuko organu exekutibo gorena da, 
azken baten- azkartasun handiena esijitzen ziela komunikabideei ere. Baina arazo handi bat zegoen,  kontseilua 
amaitzen den ordua -13etatik 14etara bitartean- ez zela batere egokia kazetarientzat. Une hori ez da lanarekin 
pentsatzeko oso egokia. Berriketariak, gainerako gizasemeok legez, urdailaren gurariei amore nola eman pentsatzen 
ari dira. Konponbidea hauxe izan zen: alde biak batzea, hau da, urdaila eta beharrizan informatiboak uztartu, asetu 
modu berean. Irrati eta TB katea guztiek, esatebaterako, zuzeneko konexioak egiteko behar duten azpiegitura eta 
tresneria guztia bertan daukate, hau da, prentsaurrea burutzen den tokian, Moncloa edifizio-multzoan. Bestalde, eta 
Rosa Conderen agerraldia itxaroten ari diren bitartean, -ordu biak jota izaten da normalean- kazetari, azgazkilari eta 
teknikari guztiek bertan bazkaltzen dute, janaurreko batzuren bidez (errealitatean bazkaria da). Era horretan, 
TVEko 3etako albistegiak ministrari kontseiluan erabakitakoaz ireki dezake. Berdin gertatzen zaie beste TB  nahiz 
irrati kateeko albistegiei, hau da nahi izanez gero notizia honekin ireki dezaketela. 
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igorritako gutuna. Erabilgailu bakoitzak bere abantailak eta 

desabantailak ditu. Gaurregun gehien erabiltzen direnak telefonoa eta 

fax-a dira, dudarik gabe. Dokumenturen bat fax-ez igortzerakoan 

pertsona baten izenean bidaltzea komeni da, normalean P.B.ak 

jorratzen duen esparruaz arduratzen den kazetariaren izenean. Era 

horretan zailagoa gertatuko da galtzea edo "paperen artean nahastea". 

Bide batez,  era honetan P.B.ak kazetari horrekin harreman 

pertsonalizatua edukitzeko aukera izango du.  

P.B.ak ongi bereiztu behar ditu albistea eta publizitatearen 

arteko mugak. Arrakastatsua izan nahi badu, ezin du bere estrategia 

informatiboa publizitate kanpainetan soilik oinarritu. Iragarkiak ezin 

du inoiz eta inolaz ere albistea ordezkatu. Publizitateak persuasioan 

oinarritzen du bere indarra. Albistea, berriz "objetibitatean" errotzen 

da. Gainera, honen truke ez da ezer ordaindu behar, dohainik da. Alde 

horretatik, albisteak iragarkiak baino sinesgarritasun handiagoa dauka. 

Beraz, edozein estrategia informatibo planifikatzerakoan, biak, 

albisteak eta iragarkiak, osagarriak eta beharrezkoak dira. Horregatik 

ondo legoke Publizitate Sailarekin elkar-lanean aritzea. 

2.3.3.1.2.-Kazetariekiko harremanak 

P.B. batek kazetariekin kanpo harremanak landu beharko ditu. 

Horrek tratu atsegina eta pertsonalizatua esijitzen du. Aldian behin, ez 

ohizko kontaktuak ere egingo dira (bazkariak, coktail-ak, e.a.), baina 

kazetaria presionatu gabe, agobiatu gabe, bere profesionaltasuna 

zainduz, inoren independentzia mindu ez dadin. Bilera hauetan, 

prentsa arduradunek kazetarien kezka profesionalak eta pertsonalak 
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ezagutzeko aukera izango dute. Era honetan, lan harreman hestuetatik 

kanpo dagoen beste erlazio sendo bat mamituz joango da.  

Kazetariaren etikaren kontra doazen prozedurak guztiz 

debekaturik daude, baita ere etika hori zalantzan jar dezaketen 

errekurtsoak (kortesiazko legeak hausten dituzten opariak, dirua88, 

mehatxu profesionalak, iruzurra, e.a.).  

Oparien praktika gero eta zabalagoa da, batez ere instituzio eta 

enpresa publikoen aldetik. Gai honen inguruan interesgarria da  

medioetako zuzendari eta erredaktore-buruek ematen dituzten 

erantzunak aztertzea (VI. atalean egindako inkestan). Aurrerapen gisa, 

aipa dezagun, kazetariek ez dutela eritzi bateraturik gai honi buruz. 

Batzurentzat guztiz baztergarriak dira praktika hauek, kazetarien 

independentzia mediatizatzen dutelako. Gehienek (%60 inguru) 

berriz, oparien praktika hau onargarria dela uste dute, "kortesiazko 

arauak hausten ez diren bitartean". Argigarria da  inkestatutakoen ia 

%30ak egiten duen aitormena: ezagutzen duela P.B.en arduradunen 

bitartez, sobornoa (ekonomikoa nahiz profesionala) onartu duen 

norbait. Praktika hauen mugak etikaren inguruan daude. Muga horiek 

hausten badira, lehenago ala beranduago, P.B.aren kontra itzultzen 

dira. Eta hori, aldez aurretik jakin behar da. 

 

                                                 
88 Duela zenbait urte, Catalunyan kokaturik dagoen finantzial etxe batek atera berria zuen kontu berezi baten 
promozio  kanpaina sendoa planifikatu zuen. Kontu berriaren "errentagarritasuna" frogatzeko, etxe honek 
informazio ekonomikoaz arduratzen ziren zenbait kazetariri milioi erdi pezeta sartu zien beren kontu korronteetan. 
Berriemale  batzuk prozedura hau "txantaitzat" hartu eta publikoki salatu zuten. Beste batzuk, ordea, dirua 
poltsikoratu eta mutu gelditu ziren. 
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Baina gatozen harira berriz. P.B.ak egunero, ia orduro, daude 

kazetariekin harremanetan. Zeregin hauek izango dira, ezbairik gabe, 

Gabinetearen irudia markatuko dutenak. Hauek dira gehien erabiltzen 

diren metodoak eta beraien ezaugarriak:  

2.3.3.1.2.1.- Prentsaurrekoak 

Prentsaurreak mezubideei informazioa emateko konbokatzen 

diren bilerak dira. Prentsaurre baten arrakasta zihurtatzeko oso 

inportantea da ondorengo arau hauek errespetatzea. 

Lehenik, prentsaurreak justifikatuta egon behar du.  

Oso eraginkorrak gerta daitezke maiztasuna zaintzen bada 

(Black,  1991:79)89. Zenbait erakunde edozein atxakiz baliatzen da 

kazetariak deitzeko. Euren agerraldiak kalitatean baino gehiago 

kantitatean neurtzeko joera dute, 2.3.3.1. ataltxoan aitatu dugun legez. 

Horregatik, kazetarien artean gehiago prestijiatzen dira benetan 

justifikaturik konbokatzen diren prentsaurrekoak. Adibidez, ezin dira 

inoiz kazetariak deitu prentsagiri edo txosten bat emateko soilik, 

aparteko garrantzirik ez badauka. Horretarako fax-a dago. 

Berriemaleak ezin dira huskeriekin aspertu edo molestatu. Horrelako 

hutsak egiten dituzten P.B.en sinesgarritasuna kaltetua suertatzen da. 

Beraz, gai garrantzitsuak izan behar dira.  

Bigarrenik,  konbokatoria egokia egin behar da.  

                                                 
89 Black, Sam, Las relaciones públicas. Un factor clave de gestión. Editorial Hispano europea. Barcelona. 1991. 
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Honek egundoko garrantzia izan dezake. Printzipioz, aste beteko 

aurrerapenarekin konbokatzea komeni da. Mezubide guziei igorriko 

zaie, eskutitz baten bidez. Ez da komeni inor  kanpoan uztea. 

Kontutan izan behar da naharoki, kazetarien artean dagoen giroa 

mezubideen artean dagoena baino askoz hobeagoa dela, batez ere 

sekzio berean dihardutenen artean, egunero elkar ikusten bait dute. 

Beraz, medio batzuekin harremana oso ona izan ez arren, pritzipioz 

konbokatoriak zabala izan behar du. Oharra postaz igorriko da eta 

P.B.ak lantzen duen arloaz arduratzen den kazetariaren izenean. Ohar 

horretan argi agertu behar dira datu guzti hauek:  

-Prentsaurrearen data, tokia eta ordua. 

-Bertan egongo direnak (hizlariak). 

-Jorratuko den gaia. 

Datu hauekin, kazetariek gertaera informatibo horren nondik 

norakoa berehala jakingo dute. Horregatik, P.B.ari aldez aurretik 

jakingura gehien piztu dezala eskatu behar zaio. Efektu hau lortzeko 

oso baliagarria gertatzen da, hizlariek landu behar duten gaiaren 

inguruan, daturen bat aurreratzea, kazetarien jakinmina sortaraz 

dezakeen pistaren bat, hain zuzen. Adibidez, Hirigintza Sailak 

Errepideen plangintza berria aurkeztu behar badu, egokia litzateke, 

zeregin horretan zenbat milioi inbertitu behar duen zehaztea (kantitate 

esanguratsua bada, noski). 

Prentsaurrearen bezperan oharra igorri diegun guziei telefonoz 

deitu behar diegu konbokatoria gogoraerazteko. Baliteke zenbait 

kazetarik dei hau gaizki hartzea. Orduan, ez deitu. 
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Aukeratutako egunak ere berebiziko garrantzia izan dezake. 

Ekidin behar dira prentsaurre gehiegi daukaten egunak. 

Komunikabideek zenbat eta prentsaurreko-konbokatoria gehiago izan, 

hainbat eta aukera gutxiago "gurea" (hots, P.B.ari interesatzen zaion 

gaia) hauta dezaten. Jende askok asteburuetan azaldu nahi du 

komunikabideetan, horiek baitira -larunbata eta igandeak- egunik 

"onenak". Egia da egun hauotan irakurketa indizeak "disparatu" egiten 

direla, inoiz baino egunkari gehiago saltzen baitira. Beste hainbeste 

gertatzen da telebistarekin. Asteburuan audientzi kopururik handiena 

gertatzen da. Baita ere ostiral, larunbat eta igandeetan (batez ere 

lehenengo bietan) prentsaurre-konbokatoria inflazioa ematen da; 

deialdiak gehitu egiten direla, alegia. Egun hauetan ere mezubideetako 

plantilak murriztu egiten dira, kazetari gutxiagok egiten du lan. Beraz, 

kazetari gutxiagok ohizkoa den baino askoz konbokatoria gehiago 

kubritu behar du. Beraz, hautaketa egitea ezinbestekoa da. Kasu 

horietan garrantzia da erizpide bakarra. Egoera horretan, "hautatuen 

artean" sartzea oso zaila da. Horregatik, prentsaurreko bat konbokatu 

aurretik, P.B.ak kazetarien zerrenda nola dagoen jakin beharko du90.  

Antzeko zerbait gertatzen da orduarekin. Prentsaurrekoa 

konbokatzerakoan, prentsa nahiz ikusentzuteko kazetariei (TB eta 

irratia) ondoen datorkien ordua hautatu beharko da (goiza normalean). 

Arratsaldeko azken ordua txarrena da, ezbairik gabe, ordu horietan 

prebisio guztiak kubrituta bait daude. Oso zaila da -ezbeharrik edo 

                                                 
90 P.B.k deitu behar duen prentsaurreak aparteko garrantzirik ez badauka, hobe da konbokatoria gutxiko eguna 
aukeratzea. Kasu horietan, litekeena da, astelehena egunik onena izatea. Eskuharki egun honetan ez delako 
prentsaurre askorik (astelehenak beti astelehen) baina bete behar diren orrialdeak eta albistegietako minutuak oso 
gutxi aldatzen dira. Beraz, komunikabideek zenbat eta prentsaurre-deialdi gutxiago izan,  "gureak" hautatua izateko 
hainbat eta aukera handiagoak izango ditu.  
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aparteko albisterik ez bada- ordu horietan konbokatzen den 

prentsaurrekoak arrakastarik lortzea.  

Hirugarrenik, agerraldiaren iraunpena eta hizlarien 

zerrenda ez luzatu gehiegi.  

Ez da komeni, adibidez, horrelako bilera batean hiru pertsona 

baino gehiago mintzatea. Bestela luzeegia gertatzen da. Iraunpenari 

dagokionez, onena da 20, 25 minututako agerraldiak egitea, aparteko 

gaiak ez badira, noski.  

Laugarrenik, agerraldiaren protagonistak mamiari heltzeko 

nahiz izkin egiteko gaitasuna izan behar du.  

Prentsaurrean esan behar dena eta ezin dena esan ere aldez 

aurretik oso ongi prestatu behar da. Zeregin honetan prentsa 

arduradunaren lana oso garrantzitsua da.  Kasu honetan aholkua oso 

sinplea da: argi izan zein den besteenganatu nahi den ideia nagusia eta 

zeintzuk diren bigarren mailakoak. Hizlarien hizketaldia amaituta, 

galderen tartea hasten da. Printzipioz, galdera guziak erantzun behar 

dira, asmo maltzurrez egindakoak ere, noski. Itaun guziak ildo beretik 

abiatzen badira eta ikuspuntu hori ez bada P.B.aren gustokoa, 

protagonista nagusiak prentsaurrearen gaia berbideratzeko trebetasuna 

izan behar du, izkin egiteko gai izan behar du. Horretan datza bere 

arrakasta. Galderen tartea ez da gehiegi luzatu behar. Hala gertatzen 

bada, komunikazio arduradunak91 moztu egin beharko luke, baina 

egoera zein den kontutan izanik; hau da, ezin du prentsaurrea moztu 

                                                 
91 Ez da ezinbestekoa komunikazio arduraduna prentsaurre guztietan bertan egotea. Baliabide gehiegirik ez 
daukaten P.B.etan, kargu hau Gabineteko bakarra izaten da (prentsa arduraduna). 
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galdera gatazkatsuak daudelako. Guztion adierazpen askatasuna 

babestea da helburu.  

Bostgarrenik, mezubide guztiak kontutan hartu 

(prentsa/irratia/TB).  

Telebista munduko profesionalak ez dira oso prentsaurrezaleak, 

Maria Delas, Antena 3ko informatiboetako buruak aitortzen duenez92 

"antitelebisiboak direlako"(1991:16): 

"Las ruedas de prensa son antitelevisivas por 

naturaleza. Están prensadas para la prensa escrita. Los 

periodistas de la TV nos vemos obligadosa ir a las más 

significativas, pero las informaciones que se desprenden 

de ellas si no conseguimos convertirlas en reportajes 

sobre el objeto de la rueda de prensa, si nos limitamos a 

ofrecer diversos planos de la misma sobre una voz en 'of' 

el resultado es muy pobre. Normalmente los 

teleespectadores no mantienen una actitud atenta hacia la 

pantalla. Miran más que ven y rara vez escuchan. Lo que 

hay que hacer es llamar la atención con las imágenes 

para conseguir que los que miran también vean y 

escuchen". 

Prentsaurreak, besterik gabe, ez dira nahiko. Telebistek 

beraientzat egokitutako bestelako euskarria behar dute. Horregatik, 

baliabide teknikoak dituzten komunikazio sailek prentsaurrearen 

mamairi buruzko bideoak prestatu beharko lituzkete93. Gauza bera 

egin daiteke irratietarako prestatzen diren laburpenekin. Prentsarako 

                                                 
92 Maria, Delas. "La televisión" in La empresa ante los medios de comunicación izenburupean antolatutako 
ihardunaldietan aurkeztutako ponentzia. Inforcongres. 1991. Barcelona. 
93 Dagoenekoz, badira EEBB eta Europako zenbait herritan bideo-albisteak egitera dedikatzen enpresak. Hauek 
egun berean gertaera informatibo baten laburpenak egin eta telebista guztietara bidaltzen dituzte. 
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ere, agerraldiaren edukia biltzen duen dokumentu idatziren bat  

prestatu beharko da. Zeregin guzti hauen egilea Produkzio saila izan 

behar da. 

Egun berean prentsaurre asko daudenean, zenbait medio gure 

konbokatoriara ezin etortzea gerta daiteke, nahiz eta gure 

agerraldiaren edukia interesgarria iruditu. Sarritan, prentsaurrea 

amaitu eta ordu batzuk beranduxeago, medioek telefonoz deitzen dute 

prentsaurrearen laburpena edo mamia jakiteko. Medio asko badira, lan 

nekagarria da, baina P.B.ak atenditu behar ditu. Horregatik P.B.ak beti 

edukiko ditu prest agerraldian banatutako materialak (testu idatziak, 

zintak, edota bideo-casetteak) kazetari hauei hainbat arinen bidaltzeko 

(fax edota mandatalgo zerbitzuen bidez). Bertaratu ez diren medioen 

artean, erakunde informatiboari bereziki interesatzen zaion norbait 

badago -dela bere audientzia, dela bere hurkotasun ideologikoa- 

P.B.ak, berak, aurrea hartu behar du. Mezubide horri deitu eta arlo 

horretaz arduratzen den kazetariarekin hitzegin behar du,  interesatzen 

bazaio informazio osoa lehenbaitlehen pasa diezaion. 

Seigarrenik, prentsaurrearen jarraipena egin. 

Prentsaurre baten lana ez da amaitzen, itaunen saioa bukatutzat 

ematen denean. Kazetariekiko harremanez arduratzen direnek 

prentsaurreak mezubideetan izan duen islada kontrolatu behar dute. 

Horretarako behar bezalako azpiegitura informatibo sendoa behar da 

(TB eta irrati aparailuak, magnestoskopiak e.a.). Prentsaurrearen 

prestakuntza lanak bezain garrantzitsua da fase hau. Berau izango da, 

dudarik gabe P.B.ak egiten duen lanaren epailerik onena. Segimendu 
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hau ezinbestekoa da. Era horretan jakingo dugu prentsaurreak guk 

uste genuen bezain besteko jakingura piztu duen ala ez. 

2.3.3.1.2.2.- komunikatuak/prentsagiriak 

Prentsagiriak edo komunikatuak gai zehatz bati buruz  

mezubideei jakinerazten zaien adierazpena dira, nola idatziz (prentsa) 

hala euskarri magnetikoz (irrati/TB). 

P.B.ek lantzen dituzten jeneroen artean, hauxe, komunikatuena 

hain zuzen, gehien erabiltzen dena da. Sarritan, prentsaurrea 

konbokatu ordez, nahikoa da ongi taxututako komunikatu bat igortzea. 

Orraitio, jende askok komunikatuak bigarren mailakoak direla uste du. 

Uste okerra da, azkenengo hau ez baita beti  horrela gertatzen. 

Historikoki, garrantzi handiko erabakiak komunikatu baten bidez 

eman dira ezagutzera. Hitz inprimatuaren balioak bikoitza balio omen 

du eta. Komunikatuen bidez ere kazetarien itaunak ekiditen dira. Eta 

horrek, erabaki eztabaidagarriak direnan, asko balio du. 

Prentsagirien harrerari buruz eritzi kontrajarriak daude. Ofa 

Bezunartea irakasleak, adibidez, komunikatuek kazetari eta 

komunikabideen artean gero eta harrera kaskarragoa dutela uste du 

(1988:199): 

"La mala acogida que merecen los comunicados en 

los medios de comunicación en situaciones de libertad de 

expresión proviene, entre otras razones, de la propiedad 

de los mass-media como instituciones legitimadas para 

decidir cuáles son las noticias que se divulgan y con qué 

características, incluidas las fuentes que se consideren 

adecuadas a cada información". 
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Baina esan bezala, auzi honetaz eritzi guztiak ez datoz bat. 

Ikerlan honen egileak komunikabide desberdinetan izan duen hamar 

urtetako esperientziak erakusten duenez, kazetariek nahiago dute 

behar bezala aurkezturik datorren prentsagiri mamitsua, sarritan 

konbokatzen diren funtsik gabeko prentsaurre horietako bat baino. 

Arrazoia oso sinplea da. Prentsagiriak ez du kazetaria bere lanpostutik 

ateratzera behartzen (fax-ez igorrita nahikoa da). Prentsaurreak, berriz 

bai. Eta konbokatoria askorekin maiz gertatzen da ez dutela inolako 

justifikaziorik. Beraz, ustezko harrera txar hori eztabaidagarria oso da. 

Bestalde, komunikatuak ez du inoren kode profesionala zergatik 

bortxatu behar, Bezunarteak iradokitzen duen legez. Norberak 

askatasun osoa du prentsagiria nahi duen bezala enfokatzeko (P.B.a) 

edota baztertzeko (kazetaria), inoren kode profesionala hautsi gabe. 

Egia da gainera, kazetal erizpideekin eginak datozen komunikatuek 

argitaratuak izateko aukera handiagoak dituztela gaizki idatzita eta 

modu trakets eta zabarrez aurkeztuta datozenek baino. 

Komunikatuen bidez, iturri informatiboak bere mezuaren mamia 

ziurtatu nahi du. Berak erabakitzen du nork, noiz, zer eta nola eman 

ezagutzera. Informaziobide guziek testu berdina izango dute eta, 

beraz, gauza bera94 argitaratzeko aukera. Egia da ere, kazetariek 

gehienetan komunikatua amaitutako zerbait baino gehiago, albistearen 

abiapuntutzat hartuko dutela; hau da, erredakziora datorren prentsagiri 

batekin hasi eta horren ildotik informazioa osatu (iturriak alderatuz, 

                                                 
94 Hala uste du ere Pello Urzelai kazetariak "Azpimarratuta" izeneko artikuluan (Euskaldunon Egunkaria 1991-IV-
9). Bertan, Joseba Egibar buruzagi jeltzaleak, EAJko Prentsa Bulegoaren bidez igorritako agiriak prentsan izan 
zuen ohiartzun berdintsua azpimarratzen du. 
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erreakzioak bilduz, e.a.). Hauxe da behintzat,  erredaktore-buruek 

hastear dauden kazetari gazteei aholkatzen dietena; hala gomendatzen 

da ere Kazetaritza Fakultateetan eta hala iradokitzen du ere Julio 

Abramczyk kazetari brasildar ezagunak (Calvo Hernando, M., 

1992:106)95. 

Gauzatzen ari garen komunikatuak ahalik eta ohiartzun zabalena 

izan dezan ezinbestekoa izango da funtsezko arau batzuk 

errespetatzea.  

Lehenik, kazetal erizpideekin burutua izan behar da. Beraz, 

laburra, argia eta zehatza. 

Gure mezuaren mamia ziurtatzeko bidean, kazetariaren lana 

erraztea oso garrantzitsua da. Eta errazteko forma da ongi idatzirik 

bidaltzea, ezabirik gabe; hots, kazetal erizpideak kontutan harturik. 

Horretarako onena da kazetaritzaren kanon guztietan agintzen den 

iraulitako piramidearen eskema famatua jarraitzea, hau da 

komunikatuaren garrantzia goitik  behera antolatzea: 

 Prentsagiria burutzeko izenburu bat behar da. 

Zenbait P.B.k nahiago dute titularrik ez imintzea, edo izenburu 

deskriptibo orokor bat jarri mamian sartu gabe (Prentsagiria, 

komunikatua, ...-ren oharra, e.a.), titulatzeko erantzunkizun osoa 

kazetariaren eskuetan utziz. Beste batzuk ordea, prentsagiriak titulatu 

                                                 
95 Calvo Hernando, Manuel. Periodismo científico. 1992. Madril. 
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egin behar direla uste dute, kazetal erizpideak erabiliz noski eta 

egileak komunikatuari ematen dion abiapuntua garbi utziz, gaizki-

ulertzeak hasera haseratik ekiditeko. Gainera, agian, kazetariek guk 

igorritako titularra hauta dezakete. Beraz, "ez dugu ezer galtzen eta 

gainera, gure ikuspuntua argi geratzen da, manipulazioari aukera 

txikiagoa emanez", diote teoria hau defenditzen dutenek. Tituluak, 

gainera, erakargarria izan behar du, kazetariaren jakingura pizteko 

modukoa, zeren bere interesa sortarazten badu, are gehiago 

ikuslegoarena. Horretarako, oso aholkugarria da tituluan datu berriren 

bat aitatzea edo zirrara piztu dezakeen esaldiren batekin burutzea. 

Titularraren ondoren, lehen paragrafoa edo leada dator, hau da, 

komunikatuaren ideia nagusiak biltzen dituen laupabost lerrotako 

pasartea. Lerrroalde hau oso ongi gauzatzea komeni da. Gaia 

menperatzen ez duen edonork, lehen parrafo hau irakurrita, nahikoa 

izan beharko luke komunikatuaren nondik norakoa ulertzeko. Albistea 

balitz bezala, lehen lerroalde honetan, P.B.ak azaldu nahi duen 

garrantzitsuena zehaztu beharko da, hau da "sei W" famatuak (Who, 

What, When, Where, HoW and Why). Hurrengo lerroaldeetan 

komunikatuaren garrantzia jeisten joango da. Era horretan, kazetariak 

zerbait mozten badu, interes gutxien daukana izan dadila, baino inolaz 

ere funtsezkoena. 

Albisteak bezalaxe, komunikatuak ere, laburrak, argiak eta 

zehatzak izan behar dira. Laburra k esan nahi du, gehienez folio t'erdi 

edo bi foliotako agiria izan behar dela. Bi orri baino gehiago daukaten 

agiriak, dokumentuak edo txostenak izango dira. Hala bada, 
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dokumentu publikoak banatzeko formularik egokiena prentsaurrekoen 

bidez da, eta ez komunikatuen bidez. Kontutan izan behar da, agiri 

luzea eginez gero, kazetariak ezinbestez laburtu beharko duela. Beraz, 

eta behin baino gehiagotan errepikatu dugun formula berreskuratuz, 

zera esan dezakegu: kazetal beharretara zenbat eta gehiago egokitu,  

arrakasta lortzeko hainbat eta aukera gehiago. 

Prentsagiriak argia izan behar du. Honek idazketa traketsa, 

zabarra eta korapilotsua bazterrean uztea esijitzen du. Komunikatu 

batean argi geratu behar da hasera haseratik zein den P.B.ak zabaldu 

nahi duen ideia nagusia eta zeintzuk diren bigarren mailakoak. Lan 

hori prentsa arduradunak ez badu bere gain hartzen, nekez eska 

diezaioke prentsagiria jasotzen duen kazetariari. Gainera, honek, 

logikoa denez, berezko erizpideak erabiliko ditu, bere kode 

profesionalarekin bat datozen arauak hain zuzen. Logikoa da ere  

eritzi horiek gureekin ez direla bat etorriko pentsatzea eta, beraz, 

P.B.ak bigarren mailakotzat jo duen ideia bat, kazetariak titularrera 

eramatea.  

Labur esanda, idazterakoan argitasuna behar da. Kazetagintzan 

dabilen jendearentzat urrezko arau hau gauza jakina eta bidezkoa da. 

Ez ordea, kazetagintzaren mundutik urrun edota berarekin batere 

harremanik ez duen jendearentzat. Kontutan izan behar da, gainera, 

jatorrizko testu gehienen egiturak ez duela iraulitako piramidearen 

eskema jarraitzen, beste egitura klasiko hau baizik: 
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Hauxe da, esatebaterako, ebazpen judizialetan agertzen den 

eskema klasikoa (..."resultandos", ..."considerandos", azken 

ebazpena), edota ikerlan zientifikoetan azaltzen dena (tesietan...). 

Silogismoaren logika da, azken baten: premisa nagusia, kasu zehatza; 

ondorio logikoa (gizaseme guztiak hilkorrak dira, Juan gizonezkoa da; 

beraz Juan hilkorra da). 

Eskema hau aurrez aurre dago iraulitako piramidearen 

egiturarekin. Beraz, sarritan, komunitu bat idazterakoan egokitze lana 

nahitaezkoa izango da: 

 

Sarritan gertatuko zaigu, grafikoan dagerrenez, jatorrizko testuan 

azkenengo partean azaltzen dena -ondorioak- prentsagiria 

burutzerakoan hasieran jarri beharko dela, berau baita zatirik 

mamitsuena. Funtzionamendu honen logikara egokitzea zaila 

gertatuko zaio kazetagintzaren teknika menperatzen ez duen edonori. 

Horregatik, halako lana egiten duen jendea kazetaria da, normalean. 

Zoritxarrez, gaurregun informaziobideetara igortzen diren prentsagiri 

gehienek ez dute arau hau errespetatzen. Kazetariek, komunikatuak 

hartzerakoan, erraz antzematen dute gaizki ala ongi idatzita dauden 
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agiriak zeintzuk diren. Kazetariak, iraulitako piramidearen egitura 

errespetatzen ez duten komunikatuak ezinbestez manipulatu egin 

behar ditu. Esan bezala, maiz  suertatzen da prentsagiriaren mamia 

edo funtsa azkenengo partean azaltzea. Guzti hori gertatzen den 

bakoitzean, berriemalearen eskusartzea nahitaezkoa da. 

Argitasunak ere ulergarria esan nahi du. François Brissard-ek 

dioen bezala  (1988:82)96:  

"un communiqué doit etre concis, clair, (...) lisible 

par un enfant de 12 ans".  

Beraz, 12 urtetako neska-mutikoa gai izan behar da P.B.ak 

kaleratzen duen agiria ulertzeko. Tamalez, oraindik ere hainbat 

komunikatuk klabez eginak daudela ematen du. Jendeak zientifismoak 

ditu gogoko,  nork bere buruaren apainduria eta jakituria erakustera 

behartuta sentitzen da,... era horretan kazetariak "inpresionatuko 

dituela" pentsatuz. Eta egia esanda, bai "inpresionatzen dituela", baina 

okerreko bidean, inpresio txarra sortaratzen bait die. Komunikatua 

gauzatzerakoan publiko zabal eta orokorra eduki behar da buruan eta 

ez soilik gai hori menperatzen duena. Bestela, P.B.ak kale egingo du, 

behin eta berriz eta modu tronpagarrian gainera. Zientifismoak 

baztertzeak ez du esan nahi, ordea, arruntkeriak onargarriak direnik. 

Komunikatuetan, hizkera kolokiala erabili eta menperetu behar da, 

denok ulertzeko modukoa ("lisible par un enfant de 12 ans"), baina 

zientifismoak eta arruntkeriak modu berean baztertuz. Beraz, 

komunikatua idazterakoan, gaia menperatzen duten teknikariek 

                                                 
96 François Brissard. Le manager et les medias. Les editions d'organisation. Paris. 1988. 
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beraien terminologia sartzeko ahaleginak egin arren,  P.B.ko 

kazetariak gogoan izan behar du beti argitasuna eta ulergarritasuna 

urrezko arauak direla eta ondorioz, teknizismoak alde batera baztertu 

behar dituela. 

Zehaztasuna ere ezinbesteko baldintza da. Komunikatua 

erredaktatzerakoan ezin gara duda-mudatan ibili, ezta zeharka edo 

adarretatik aritu ere, zuzen zuzenean mamiari heldu behar diogu, 

lastoa baztertuz. Beharrezkoak diren hitzak erabiliko dira, ez gehiago, 

ezta gutxiago ere. Gehiegizko adjetibazioa kaltegarria da. Jende 

askok uste du ideia bati indar handiagoa emateko beharrezkoa dela  

sustantiboaren ondoan bizpahiru izenlagun elkarren ondoan jartzea. 

Era honetako komunikatuak sarritan iristen dira erredakzioetara: "(...) 

guretzat kaltegarria bezain  baztergarria eta  funtsik gabea den 

proposamen  honen aurrean....". Behin eta berriz bide horretan aritzen 

dena guztiz oker dabilela esan behar da. Komunikatua ez da literatura 

lantzeko tresna, kazetal jeneroa baizik. Gainera, adjetiboekin 

antibiotikoekin gertatzen den  legez, zenbat eta gehiago erabili hainbat 

eta efektu gutxiago eragiten dute. Aditzlagunekin ere beste hainbeste 

gertatzen da. Neurriz, eta gehiegi errepikatu gabe, erabili behar dira. 

Gauza bera esan daiteke euskaraz hainbeste errepikatzen diren 

makuluei buruz ("...hala ere", "....izan ere...", "...hain zuzen..." eta 

abar). Guzti hauek kontaketa arindu edo aberastu beharrean, pobretu, 

korapilatu eta itsusitu egiten dute. 

Bigarrenik, komunikatuaren gaia interesgarria eta 

gaurkotasunezkoa izan behar da.  
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Interesa eta gaurkotasuna dira kazetariak bere lana antolatzeko 

egunero darabilzkin  erizpideak. Aspergarriak edo denboraz kanpo 

dauden prentsagiriak paperontzira doaz. Baita ere eritzi artikuluak 

diren komunikatuak. Prentsagiriak, gauza guztien gainetik, 

informatiboak izan behar dira. Eritzi artikuluetarako bada egunkari 

guztietan sekzio bat,  hara bidali behar dira idazki horiek (behar 

izanez gero, hori ere P.B.aren funtzioa izango da). 

Komunikatuetan agertzen diren ideiak jende-multzo zabal bati  

zuzendu behar dizkiogu eta ez gutxiengo pribilegiatu bati. Aldi 

berean, egungo gaiekin lotuta egon behar dute, jendearen interesa 

pizteko. Honetan oso zorrotzak dira zenbait P.B., aparteko trebezia 

erakusten bait dute, edozein aukera dela medio euren eritzia 

plazaratzeko. 

Hirugarrenik, aurkezpen ttukuna.  

P.B.en kopurua disparatu egin da azkenengo urteotan. Denek 

daukate helburu berbera: masa-komunikabideetan nola edo hala 

azaltzea, beren mezua isladatzea. Denek erabiltzen duten baliabiderik 

arruntena hauxe da: komunikatua. Horregatik, ongi idatzita egoteaz 

gain, komunikatuak ere aurkezpen ttukuna behar du izan. Maiz itxura 

txarra eta zabarra duten komunikatuak ez dira erredakziora ere 

iritsiko, erdibean "galduko" dira. Horregatik oso beharrezkoa da 

funtsezko arau batzuk errespetatzea. Hauek gainera ez dute P.B.aren 

presupuestoarekin zerikusirik, berdin balio baitu prentsagiri dotore eta 

apaina egiteak edota guztiz zarpaila eta irakurtezina gauzatzeak. 
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Azpiegitura informatikoa hobeagoa ala kaxkarragoa izan daiteke, 

baino aurkezpen ttukun bat egiteko edozein idatz-makina da gai. 

Interesgarria da, adibidez, orriaren goi partean prentsagiria 

bidaltzen duen erakundearen logotipoa edo bereizgarria azaltzea, 

kazetariak lehen momentutik komunikatuaren igorlea zein den jakin 

dezan. Baita ere, goikalde honetan  igorlearen izen deiturak, fax 

zenbakia eta telefonoa zehaztea komeni da. Era horretan,  argibide 

gehiago nahi izanez gero kazetariak izango du nora jo edo norekin 

jarri harremanetan.  

Data ere zehaztu behar da komunikatuetan. Edozein momentutan 

argitara badaiteke, bestelako zehaztasunik egin gabe joango da, baina 

tarte bat itxaron behar denean, orduan "...ak arte enbargaturik" leku 

ikusgarrian agertu behar da. Formula hau asko erabiltzen da 

diskurtsoekin. Politikari batek gaueko 9etan, adibidez, irakurri behar 

badu diskurtso bat, goiz horretan, bere P.B.ak interbentzio horren 

laburpena edo testu osoa pasatzen die mezubideei. Era horretan, 

kazetariaren lana asko errazten da, ez baitu gaueko 9ak arte itxaron 

behar diskurtsoaren berri izateko. 

Lerroartea eta bazterrak asko zaindu behar dira. Tarte bakar 

batez datozen komunikatuek atzera ematen dute. Gauza bera gertatzen 

da 65 espazio baino gehiagotara idazten direnekin. Arau bezala, 

komunikatuak tarte bikoitzez eta lerro bakoitzeko 65 espaziotara 

idatziko dira. 

Laugarrenik, prentsagiria mezubide guztietara bidali. 
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Komunikatua mezubide guztietara bidali behar da eta gai berezia 

bada, esparru hori lantzen duten medioei. Lan hau ongi burutzeko oso 

garrantzitsua da komunikabide eta kazetarien zerrendak gaurkotuak 

izatea. Azkenaldi honetan Gobernu autonomiko gehientsuenek 

komunikazio gidak argitaratzen dituzte. Bertan, beste hainbat 

daturekin batera, komunikabide guztien helbideak, zuzendariak, 

zuzendariorde, zuzendariondokoak eta erredaktore-buruen izenak  

agertzen dira normalean. Datu guzti hauek gogoan izatea oso 

garrantzitsua da prentsagiri bakoitza noiz eta nori bidali behar zaion 

jakiteko. Gure informazioaz arduratzen den kazetariaren nortasuna, 

baldin badakigu -sarritan gertatuko da hau-, haren izenez bidaltzea 

aholkatzen da, horrek beste harreman pertsonalizatuago bat eramateko 

aukera emango bait digu. Edozein kasutan,  urtero urtero 

komunikazio-gida hauek berritzea gomentazen da. 

Bostgarrenik, komunikatuak prentsa, irrati eta telebistari 

begira burutu behar dira. 

Irratiko kazetariei bost axola zaie idatziz ematen den komunikatu 

eder asko eta polit bat. Beraiek "ahotsa" behar dute, horixe baita 

beren lehengaia. Gauza bera gertatzen zaie telebistakoei. Hauek irudia 

(eta ahotsa) lantzen dute. Horregatik, ahal denetan, idatziz emateaz 

gainera, P.B.ak komunikatua euskarri magnetikoz grabatu behar du. 

Horretarako erakundearen bozeramalea erabili beharko da, bai bere 

ahotsa -irratirako-, baita bere irudia ere telebistarako. Grabaketak 

egiterakoan kontutan izan beharko da medio bakoitzaren 

berezitasunak. Hau da, ez dela gauza bera prentsarako egiten den 
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adierazpena, edota irratirako pentsatzen egiten dena. Bakoitzak bere 

estilo propioa behar du. Adierazpenaren iraunpena ere zaindu egin 

behar da. Irratian edo telebistan bi minutu eternidade oso bat da. 

Horregatik, adierazpenik egokiena 30 segundu edo, gehienez, minutu 

bat irautzen duena da. Zeregin guzti hauetaz Produkzio lanen 

sekziokoak arduratuko dira. Ahalmen gutxiko P.B.ak saiatu egingo 

dira, behintzat, irratiei kalitate duinezko grabazioak bidaltzen. 

 

2.3.3.1.2.3.- Elkarrizketak  

Elkarrizketa, itauna-erantzuna teknikaren bidez, kazetariak 

erakundeko bozeramale bati eskatzen dion informazioa da. 

Elkarrizketa eledun ofizialarekin edo beste norbaitekin izan daiteke. 

Kasu honetan, komunikazio-arduradunaren lana garrantzitsua oso 

izanik, bigarren maila batetan gelditzen da, protagonista nagusia 

elkarrizketatua bera delako. Elkarrizketen eskaerak, normalean, 

Komunikazio Sailaren bidez egiten dira. P.B. askok komunikazioa 

erraztu baino gehiago oztopatu egiten du. Orraitio ere, zenbait kazetari 

P.B.aren "galbahe" funtzioa gainditzen saiatzen da, elkarrizketatu nahi 

duten pertsonaiarekin zuzen zuzenean harremanetan jartzeko. Hala 

gertatzen bada, Komunikazio Sailak jakinaren gainean egon behar du. 

Eskaera (telefonoz zein pertsonalki) jaso ondoren, erabakiko da  

ematen den ala ez, kazetari eta medioaren ezaugarriak eta unearen 

egokitasuna kontutan hartuz. Guzti hori aztertu ondoren, erantzuna 

baiezkoa bada, zita-eguna aukeratzen da. Erantzuna ezezkoa bada, 

esan egin behar da ere -normalean gertatzen ez den bezala- arrazoiak 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN 
 158 

ahal den argien azalduz. Ez da komeni adarretatik ibiltzea. Kasu 

honetan, denbora aurrera ehin ahala, ezetzaren tentsioa leundu baino 

indartu egiten da.  

Prentsaurreko eta komunikatuen kasuan ikusi dugun legez, 

hemen ere badira ezinbestez kontutan hartu behar diren zenbait 

erregela, elkarrizketak P.B.ak nahi dituen helburuak bete ditzan. 

Lehenik, eta oso garrantzitsua: aldez aurretik, elkarrizketa 

sakonki prestatu behar da.   

Elkarrizketa eman ondoren, komunikazio arduradunen lehenengo 

lana kazetari eta medioaren ezaugarriak zehatz mehatz eta posiblea 

den neurrian ezagutzea izango da; hau da,  berriketariak gaia 

menperatzen duen ala ez, P.B.ak defenditzen dituen interesekiko 

aurkakotasuna nabaria duen ala ez, medioaren difusioa, audientzia, 

nortasun ideologikoa eta bestelako berezitasunak.  

Behar bezala irteteko, P.B.ak elkarrizketaren nondik norakoak 

ezagutu berhar ditu, zeintzuk izango diren jorratuko diren gairik 

garrantzitsuenak alegia. Batzutan galdera posibleen zerrenda 

kazetariari eskatzea komeni da. Hau ez da, normalean, berrikatariaren 

gustokoa izaten, bere profesionaltasuna ezbaian jarri edo elkarrizketa  

aldez aurretik "kontrolatu" nahi dutela pentsatuko baitu. Halakorik 

suertatuz gero, eta beti ere kazetari eta medioaren arauera, hobe da 

egoera gehiegi ez tensionatzea. Edozein modutan, berriemalea  beti 

egongo da prest elkarrizketan zehar jorratuko dituen gaiak zeintzuk 

izango diren  -gutxi gora behera- esateko. 
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Komunikazio arduradunaren zeregina izango da baita ere, 

elkarrizketaren ezaugarriak ezagutzea. Prentsaren kasuan, noiz eta 

nola agertuko den (zenbat orrialde, zein sekziotan, gehigarri baten 

barruan, e.a.). Irrati edota telebistaren kasuan gehiago prestatu 

beharko da oraindik, entrenamendu sesioak egiten (ik. 2.3.2.1.1.). 

Aurrez markatutako denboran adierazpenak nola egiten diren ere ikasi 

beharko du elkarrizketatuak, beti ere berak transmititu behar duen 

ideia nagusia gogoan izanik, zeharka ibili gabe, zuzen zuzenean 

mamiari helduz. Horretarako ere, aurrez (prentsaurreak, 

komunikatuak) esandakoek balio dute hemen; hau da, bozeramaleak 

labur, argi (ulergarri) eta modu zehatzez hitzegin behar du. 

Kazetariek ideia guztiak titularretan biltzeko duten joera 

ezagututa, itaunduak buruan bere titular propioak eraman behar ditu 

elkarrizketara.  Izenburu hauek ideia nagusien inguruan egituratuko 

ditu, beti ere prentsa-arduradunaren laguntzaz. Titularrak 

asmakorrak eta emankorrak izango dira, egungo kazetagintzara 

egokituak, berriemaleak erabiltzeko modukoak. Behar den 

momentuan tartekatuko ditu, kazetariaren atentzioa deitzeko unean. 

Oso arriskutsua gerta daiteke saiakera hau bigarren mailako ideien 

inguruan egitea, kazetariak ideia hori elkarrizketaren goiburura 

eraman bait dezake, itaunduarentzat funtsezkoena dena baztertuz. 

Titularren teoria honek praktika behar du, ezbairik gabe. Honelako 

detailetan nabarmenduko da P.B.ko kazetarien lana. 

Bigarrenik, elkarrizketatuak zintzotasunez jokatu behar du. 
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Nahiz eta batzutan errealitate gordina agerian utzi, egia gezurra 

baino "errentagarriagoa" da beti, egoera eta kasu guztietan. Printzipio 

hau gaurregun inor gutxik ulertu eta are gutxiago praktikan jartzen du 

(horretan datza -besteak beste- P.B. askok duten sinesgarritasun falta). 

Asko da, agintearen inguruan dauden erakundeek ezkutatu behar 

dutena. "Sekretu" horietatik benetan ezkutupean gordetzea  merezi 

dutenak askoz gutxiago dira, ordea. Baina horretaz, agintariak ez dira 

jabetzen. Eta ez hori bakarrik, ez dute ohartarazi nahi. Nahiago dute 

erdipurdizko egien politikarekin jarraitu, egia esatea baino. Era 

horretan, eritzi publikoa engainatzen dute eta are okerrago dena, euren 

interesak ere. Horregatik, elkarrizketa baten berebiziko garrantzia du 

itainduak mantendu behar duen jarrera. Zintzotasuna  da klabea. 

Honetaz benetan adierazgarria da José Luis Carrascosak bere azken 

obra osoan zehar -ComunicACCION97- gardentasunaren alde egiten 

duen etengabeko alegatoa. Izango dira, dudarik gabe, galdera zailak 

eta asmo maltzurrez egindakoak ere, noski. Printzipioz guztiei 

erantzun behar zaie. Prentsaurrearen atala jorratu dugunean aitatu 

dugun bezala, hemen ere elkarrizketatuak jakin behar du nola edo hala 

bere mezua zabaltzen, kazetari egoskorrenei ere izkin eginez. Hori 

bai, kortesiaren legeak inoiz ere hautsi gabe. Galdera batzuk 

erantzutea ezinezkoa bada, elkarrizketatuak argi esan behar du ez 

diola erantzunik emango, ondoren ukapen horren arrazoia ahal den 

                                                 
97 José Luis Carrascosa. ComunicACCION, una comunicación eficaz para el éxito en los negocios. Ciencias de la 
dirección. Madrid. 1992. Carrascosa RP Consultores Komunikazio Gabinetearen zuzendaria da. Komunikazio 
Klubaren fundatzailea eta zuzendaria da uneon. Arthur Andersen-eko komunikazio arduraduna (1988-1990) eta 
Andersen Consulting-eko Marketing eta komunikazio arduraduna izana (1990-92) da. Aldi berean, Komunikazio 
korporatibaren irakaslea dugu Enpresaren Institutoan. InformACCION. De la era industrial a la sociedad de la 
información deritzan liburuaren egilea, 1991ean "Quimeras del conocimiento" saiakerarekin, Fundescoren saria 
eskuratu zuen. 
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argien azalduz. No comment formula oraindik ere asko erabiltzen da. 

Hori bai, zenbat eta gutxiago, hobe. 

Hirugarrenik: kazetaria profesional bat da, ez gure aurka 

datorren etsaia. 

Sinesgaitza da kazetagintzatik urrun bizi den jendeak kazetarien 

inguruan dituen ideiak eta topiko okerrak. Batzuk, oraindik ere uste 

dute kazetariak "albistearen bila" egunero kalera irteten diren 

erromantikoak direla. Guztihau logikoa litzateke kazetariekin inolako 

traturik izan ez duen pertsonen artean. Baino topiko hauek politikari 

eta agintarien artean zabaltzen direnean, oso arriskutsuak dira. 

Tamalez oraindik ere, kazetariak sistematikoki norbereraren 

kontraesanak bilatzera datozen etsaiak direla uste duen jendea legioa 

da. Hauentzat, kazetariak aurkariak baino gehiago arerioak dira. 

Harrigarria da, gaurregun, oraindik ere,  bere Gobernu-bozeramale 

karguan hainbat urte daraman Joseba Arregi bezalako politikari 

jeltzalea  astero astero nola sumintzen den ikustea, zenbait kazetarik 

galdera zorrotzen bat egiten diotenean. Ezin du ekidin eta astero 

gertatzen zaio berdina. Eta oraindik inork ez du aldatzea erabaki. 

Orraitio, oso inportantea da kazetaria profesional bezala 

identifikatzea, nahiz eta zenbait kasutan P.B.ak ordezkatzen duen 

erakundearekiko aurkakotasun nabariak erakutsi. Kazetaria bere lana 

ahal den ondoen betetzera datorren profesionala da. Batzuk besteak 

baino hobeto beteko dute zeregin hau, noski. Baina kontutan izan 

behar da, beraien lanbidean normaltasuna oso gutxitan dela albistea, ia 

inoiz. Bai ordea, normaltasunetik aldentzen den guztia (txakurra eta 
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umearen fabula). Beraz, berriketariak krisian, gatazketan, 

enfrentamenduetan, ezbeharretan du lehengaia, horretan datza bere 

ofizioa. 

Elkarrizketen kasuan, batez ere oso luzeak direnean, nahiko 

normala da hankasartze ttipiak egitea. Sarritan, kazetariak egokitze lan 

bat egin behar du erantzunekin, hainbat hitz, esaera oker eta mukulu 

ez errepikatzearren. Batzutan lerroarte osoak ezabatu beharko ditu 

bere lana burutzeko. Bestetan, elkarrizketatuari ateratzen zaizkion 

esaldi luzeegiak -batzuk benetan amaigabeak-laburtu eta moldatu 

beharko ditu. Guzti hori normala eta positiboa da, behar den moduan 

gauzatzen bada. Hala ere, akatsak eta hutsegiteak agertuko dira, 

normala den bezala.  

Elkarrizketaren emaitza bere osotasunean baloratu behar da. 

Gaizki egindakoak barkagarriak izango dira esandakoaren zentzua 

aldatu edota testuingurutik at gelditzen ez den bitartean. Edozein 

kasutan ez da komeni oso "purista" izatea. 

Laugarrenik: inpartzialitatea esijitu.  

Orain arte esandako guztiak kontutan hartzen baditugu, batez ere 

jarrera zintzoa eta gardenari dagokiona, P.B. eta elkarrizketatua guztiz 

legitimatuta daude kazetariari ahal den inpartzialitate mailarik gorena 

esijitzeko. Elkarrizketaren emaitza erabat desegokia bada, guztiz 

manipulatuta badago, titularrak testuingurik kanpo eta zentzua 

aldatuta agertzen bada, orduan erreakzionatu egin behar da. 

Komunikazio arduradunak elkarrizketa egin duen kazetariarekin 
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lehenengo eta zuzendariarekin ondoren, hitzegin behar du, bere kexak 

aurkezteko. Eztabaida horretara joan aurretik, lan periodistikoa ongi 

aztertu behar da, P.B.aren ustez berriketariak egin dituen hutsik 

inportanteenak azpimarratu edo seinalatuta edukitzea eta horren 

aurrean P.B.ak dituen frogak. Horregatik, beti gomendatzen da, 

elkarrizketa grabatzea, nahiz eta praktika honekiko kazetariak 

errezelua agertu. Egindako hutsa oso grabea bada, zuzenketaren 

eskubidea indarrean ezarri behar da, legediak ematen dituen 

baliabideak aprobetxatuz. Mezubidea horretara ere ukatzen bada, 

auzitegietara jotzeko aukera dago. Horretara jo aurretik, honelako 

erabaki batek dituen alde eta kontrako faktoreak ondo pentsatu behar 

dira. "Berotasunean" hartzen diren erabakiak ez dira oso onak. Hobe 

da, egun pare bat itxarotea eta  orduan erabaki. 

 

2.3.3.1.2.4.- Bestelakoak 

Ohizko hartuemanetatik at, badira P.B.ak lantzean behin eta 

asmo zehatz batekin, erabiltzen dituen beste prozedura batzuk. 

Besteak beste, hauek dira erabilienak: "off the record", "for 

background" eta filtrazioak. 

Ikustagun lehendabizi terminu bakoitzak zer esan nahi duen eta 

dituen berezitasunak.  

"Off the record": kazetariari eman eta honek erabil dezakeen 

informazioa, baldin eta emailearen nortasuna ezkutuan mantentzen 

bada. A.b.: Ajuria Eneako iturriek aditzera eman dutenez....; 
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Sozialisten inguruko iturriek jakitera eman dutenez....e.a. "On the 

record", "off the record"-aren aurkakoa da; hots, egilearen nortasuna 

ezagutzera eman daitekenean. Elkarrizketa berean  "on" eta "off the 

record" tartekatzea ez da komeni, are gutxiago grabagailuak 

daudenean. Metodo hau asko erabiltzen da gaurregun P.B. gehienetan, 

batez ere boterearen ingurukoetan. Intoxikazioak babesteko metodorik 

onena da. Horregatik, kazetariek errezelu handiz hartzen dituzte "off 

the record" egiten diren adierazpenak edo irazkinak, formula 

honenpean abusu asko eta intoxikazio gehiago egiten direlako. Beraz, 

erabiltzekotan, neurriz eta arreta handiz egitea aholkatzen da, 

bestelako aukerarik ez dagoenean. Eta noski, egiaz baliatu. Gezurtia, 

goizago ala beranduago, ...baina normalean beti agerian geratzen da. 

Gogoan izan Miguel de Cervantesek esan zuena: 

"La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda 

sobre la mentira como el aceite sobre el agua". 

Edozela ere, gaur egun, "Off the record" inguruan gaizki ulertze 

ugari dago kazetarien artean. Hauek, hemen behintzat, baldintz 

honenpean ematen diren informazioak normalean ezin direla eman 

interpretatzen dute. Ez iturriak zeharka aipatuz, ezta zuzenean ere. 

Argitasun falta hau arazo askoren iturria izan da. Politikari askok ere 

"Off the record" eta "for background" formulak nahasten dituzte. 

"For background" zera da: kazetariari ematen zaion baina honek 

inolaz ere erabili ezin duen notizia. Informazio hauek norberaren -

berriemalearen- ezagupen pertsonalerako dira. Formula hau sarritan 

erabiltzen da komentarista politikoekin. Boterearen inguruko P.B.ak 
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tarteka marteka mezubide eraginkorrenetako aditu eta erizle 

ofizialekin biltzen dira "modu informalean". Batzar horiek ez dira, 

egunkarietan azaltzen, ezta telebista edo irratietako albistegietan 

ematen. Baina, kazetariek bertan jasotzen duten informazioa oso 

garrantzitsua izan daiteke behar den momentuan komentario bat edo 

beste egiteko. 

Filtrazioa: Eskupetik, isil-misilka eta argitaratu asmoz igarotzen 

uzten den informazioa baina iturria inolaz ere desbelatu gabe. 

Filtrazioak zuritzeko honelako eufemismoak erabiltzen dira: "(...) 

egunkari honek jakin ahal izan duenez..."; "(...) gure eskuetara iritsi 

den dokumentuaren arauera...". Krisi garaietan asko erabiltzen dira, 

batez ere auzi baten inguruan aurrez aurre dauden aldeak oso 

enfrentaturik daudenean. Dokumentu baten azaltzen dena oso 

garrantzitsua denean eta bere jatorria jakitera ezin denean eman 

erabiltzen da batik bat. Beti dago filtrazioa egiteko atxakia: "beraiek 

ere egiten dute", "...ez dugu gezurrik esaten..." eta antzekoak. "Off the 

record"arekin gertatzen den legez, sarritan filtrazioaren atzetik 

intoxikazioa dago. 

Beraz eta, labur bilduz, honelako metodoak erabiltzen direnean 

ondorengo arau hauek errespetatzea gomendatzen da: 

1.- Neurri eta arreta handiz erabili. Egia esan. Honelako 

metodoak gaizki erabiltzen badira oso arriskutsuak gerta daitezke. 

2.- Zuhurra izan. Hau da, ongi baino hobeto neurtu behar da 

non, nola eta nori egiten zaion halako aitorpen bat. 
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3.- Konfidentzialitatea ziurtatu behar da. Sekretuaren 

gordelariak -kazetaria- P.B.ari gutxienezko sinesgarritasun maila ez 

badio eskeintzen, metodo hauek ezin dira praktikan jarri, ordaina oso 

garestia izan daitekeelako.  

2.3.3.1.3.- Produkzio lanak 

Sail honek posible egin behar du, eperik laburrenean, irrati zein 

TBrako kalitatezko zinta eta bideoen ekoizpena.  

Bertan, bestelako lanak ere egingo dira (P.B. bakoitzaren 

baliabideen arauera, noski): publizitate kanpainen euskarriak eta 

originalak ("kuñak", iragarkiak, e.a.), erakunde informatiboari 

buruzko dibulgazio-bideoak, e.a. 

 

2.3.3.1.4.- Edukia zaindu. 

Esanak esan, P.B. on batek burutu behar duen beste zeregin 

garrantzitsua bere bozeramaleek ekoiztutako mezuen ebaluaketa 

izango da. Hauek lirateke bozeramale lanetan aritu nahi duen 

pertsonak, bere adierazpena eraginkorra izan dadin,  ezinbestez bete 

beharko lituzkeen baldintzak: 

1.- Erabiltzen duen lengoaia argia eta zehatza izan behar da. 

2.- Ideia errazak transmititu, jende orori ulergarriak gerta 

dakizkion (esaera konplikatuak edo korapilotsuak ekidin, beraz). 

3.- Ahal den guztietan makuluak eta esaera eginak saihestu: 

Hala ere, izan ere, en realidad, evidentemente, la verdad es que...e.a. 

4.- Izenlagunak (adjetiboak) eta aditzlagunak neurriz erabili. 
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5.- Garrantzitsuena hasieran esan. Ez dibagatu (zeharka aritu), 

mamiari heldu zuzen zuzenean. 

6.- Azaldu nahi dugun konzeptua zaila bada, adibideak jarri.  

7.- Zifrei dagokionez, behar beharrezkoak direnak soilik 

eman. 

8.- Adierazpen publikoetan serenitatea eta lasaitasuna. 

9.- Naturaltasunez mintzatu, presarik gabe, baina lo hartu gabe. 

10.- Terminu kolokialak erabili . Zientifismoak arruntkeriak 

bezain baztergarriak dira. 

11.- Ezuste posibleak aurrezaz prebenitu, inor "jokoz kanpo" 

gera ez dadin. Aldez aurretik, agerraldiak oso ongi prestatu. 

Entrenamendu sesioak egin. 

12.-  Gaia menperatu. Orraitio, auzi horretaz ulertzen duen 

pertsona hautatu behar da. 

13.- Kortesia legeak errespetatu inor lausengatu gabe (adulatu), 

hots, inoren burua zuritu gabe. Kortesia ez da galdu behar, eritzi oso 

kontrajarriak izan arren.  

Aholku hauek ikusentzuteko medioei begira pentsatuta daude, 

baina prentsarako ere baliagarriak dira . 

 

2.3.3.2.-Publizitate Saila. 

Publizitatea mezuak sortarazteko formula bat da, berezko xedeak 

dituen komunikazio mota. Notizia eta publizitatea horretan bereizten 

dira. Batak informatu nahi du, besteak persuaditu. 
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Gaurregun egunkari gehienetan publizitatearen diru-sarrerak 

salmentena baino dexente handiagoak dira (%60-%40 proportzioan). 

Portzentaia hauek handiagoak dira oraindik irrati eta telebistaren 

kasuetan. Medio guztietan albisteak eta iragarkiak bereizten dira 

(salbuespenak salbu), bata zein bestearen bitartez bideratutako 

mezuen eragina oso ezberdina delako.  Horregatik, 2.3.3.1.1. atalean 

aitatu dugun legez, P.B. batek albistea eta publizitatea bereiztu egin 

behar ditu.  

Gaurregun, P.B. gehientsuek euren publizitate kanpainak 

horretara dedikatzen diren agentziei enkargatzen dizkiete. Hala baldin 

bada, Publizitate sailaren zeregina hauxe izango da: publizitate 

kanpainen gestioa burutu (agentziekin harremanetan egon, zein 

medioetan inbertitu, kosteak aztertu, e.a.). 

Publizitate kanpainetan inbertitzen den dirutza ikaragarria da. 

Horregatik, azkenengo hamarkada hauotan komunikabideentzat 

presiobidea bihurtu da, botere politikoak zein ekonomikoak bere 

eskuetan duen elementu faktikoa. Erakunde pribatuek ez dute inolako 

diskriminazioa justifikatu ala diskulpatu beharrik, "libreak" baitira 

euren dirua nahi duten bezala inbertitzeko. Erakunde publikoen kasua 

ezberdina da, instituzio hauek herritar guzien dirutzaz elikatzen baitira 

eta, teoriaz behintzat, komunikabide guztiak berdin tratatzera 

behartuta daudelako. Diskriminazioak sortzekotan, medio bakoitzak 

duen audientziaren arauera egin beharko litzateke, baino ezin da 

erizpide politikoetan oinarritu. Haatik, azkenaldi honetan, gero eta 

ugariagoak dira, presupostu publikoen erabilera partidista salatzen 
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duten ahotsak. P.B. batek, hasera haseratik, prozedura hauek baztertu 

egin behar ditu, joera diskriminatzaile hauek lehenago ala beranduago 

baino beti, edo gehienetan behinzat, bere kontra bihurtzen bait dira. 

Publizitate kanpainak une zehatzetan gauzatu behar dira. Aldi 

berean helburu konkretu batzuk izan behar dituzte. Hala ere, argi esan 

behar da, irudi kanpainarik onena aurrez iragartzen ez dena dela, hots 

oharkabe igarotzen dena, horrek esan nahi baitu, bere eraginkortasuna 

egunez egun sendotzen ari dela, kanpaina berezirik egin gabe. 

 

2.3.3.3.- Eritzi sortzaileak 

Komunikabideez gain, P.B.ak defenditzen duen idearioa aurrera 

ateratzeko, beharrezkoa da gizartean "eritzi sortzaileak" 

kontsideratzen diren sektoreenengana jotzea. Zail izango da sektore 

hauek P.B.aren esistentziaz ohartzea, are eta zailagoa beraiekin bildu 

eta gure ikuspuntuak entzutzea. Beraiekin bildu eta P.B.aren kezkak 

azaldu ondoren, helburu horiek ulertuko balitu, fenomeno. Hori 

lortzen denean zera esan nahi du, P.B.ak ordezkatzen duen 

erakundearen arrakasta sendotzen ari dela, eritzi sortzaile hauen 

eragina gizartean oso garrantzitsua baita. Funtzio hau premiazkoa da, 

are gehiago Euskal Herria bezalako gizarte batean, non elkarte 

kopurua ikaragarria den. Eritzi sortzaileak dira, adibidez, 

sindikatuetako exekutibak (langileenak zein enpresarienak), alderdi 

politikoetako buruzagiak, herri eta gizarte elkarteak (kulturalak, 

ekologistak, feministak, euskaltzaleak, e.a.) intelektualak, 
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Unibertsitate giroak (irakasleak, ikasleen sindikatuak, e.a.) eta abar 

luze bat.  

P.B.ak sektore hauekin antolatzen dituen haserako bileretara,  

jende kopuru murritza agertzen bada, berdin dio, komunikazio mota 

honen emankortasuna pertsona hauek gizartean duten bozgorailu edo 

biderkatzaile funtzioan oinarritzen baita, eta ez bere kopuruan  (Ik. 

grafikoa). 

Zeregin hau behar bezala gauzatzeko, P.B.ak era guztietako 

topaketa, ihardunaldi, batzar eta asanbladak konbokatuko ditu, beti ere 

aukeratutako kolektiboaren ezaugarriak eta berezitasunak aintzat 

harturik. 
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2.4.- Prentsa Bulego motak  

Ordezkatzen duten erakundearekiko duten kokapen 

fisikoaren arauera, P.B.ak bi motatakoak izan daitezke: 

 -Erakunde-barrukoak, hots, erakundearen baitan 

daudenak: instituzionalak, ekonomia ingurukoak, alderdi 

politikoenak, sindikatuenak, gizarte mogimenduenak, e.a. 

-Erakunde kanpokoak: Irudi Gabineteak, Konsultingak, 

Komunikazio Aholkularitzak, e.a. 

P.B. mota hauetatik, ikerlan honetan instituzionalak 

(Gobernuak, Diputazioak, Udalak, e.a.), ekonomiaren 

ingurukoak (enpresak) eta Komunikazio Aholkularitzak 

izango dira gehien aztertuko ditugunak, euren 

eginbeharretan ezaugarri propioak eta amankomunak 

aurkezten dituztelako. Baliabideen kontuak alde batera 

utzita, beste P.B.en funtzionamendua (alderdi politikoenak, 

sindikatuenak, herri mogimenduenak, e.a.) instituzioenak 

bezalakoa dela esan genezake, noski, norberaren kolorearen 

arauerakoa. Edozein kasutan, ondorengo ataletan luze eta 

zabal mintzatuko gara politikari eta kazetarien arteko zein 

poterea eta iturri alternatiboen arteko harremanez (herri 

mugimenduak, e.a.). 

P.B. hauen karakterizazioa aztertu aurretik, ikustagun 

zein zen Euskal Herriak  1975ean bizi zuen egoera 
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informatiboa, une horrek  ondorengo garaiak ulertzeko 

berebiziko garrantzia izan zuelako. 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  145 

2.5.- Euskal Herria 1975 

Euskal Herriaren egoera informatiboa 1975ean, sistema 

autoritarioetan antzematen dena zen. Franco desagertu zen urtea izan 

arren, botere politikoak oraindik ere gertutik  kontrolatzen zituen 

mezubideak. Diktadorea hil zenean, 1975eko azaroaren 20an, Hego 

Euskal Herrian ziharduten  kazetariak (prentsa eta ikuzentzutekoak 

barne) 215 ziren, hauetatik hamar besteriz ez ziren euskaraz 

mintzatzen zirenak98. Sistemak erabat kontrolaturik zituen 

mezubideetan, irakaskuntzan eta administrazioan lana aurkitzea ez 

zen erraza; lan egitea ere, ez biziro gustagarria. Atxagak berak 

aitortzen duenez (1991:44): 

"Onenean ere, politikarekin zerikusi zuzenik ez zuten 

kirol, folklore, istorio gertakizun eta abarri buruzko 

kazetaritza egiteko adurra izan zezakeen, gehienez ere, 

sistemaren zerbitzuko komunikabide leial haietan". 

Garai hartan frankismoa sostengatzen zuten erakundeak 

(Gobernua, Aldundiak, Udalak, e.a.) albiste-iturri bakarrak ziren, 

medioen legitimitatea bereganatzen zuten soilak. Ez zuten ahalegin 

berezirik egin behar euren mezuak plazaratzeko, mezubide guztiak 

edo gehienak beraien zerbitzari leial bait ziren. Bestelako albiste-

iturriak baziren ere, noski, baina legetik at zeuden (alderdi politikoak, 

langileen sindikatuak, mugimendu euskaltzalea., e.a.). Mezubideen 

unibertsotik kanpo bizi ziren, beraz. 

                                                 
98 Atxaga, Mikel, "Euskal kazetariaren arazoak" in Euskal Kazetarien jardunaldiak.Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen-zerbitzu nagusia. Gasteiz.1991. Datu honen jatorrizko aipua Atxagak berak 
zehazten duenez, hauxe da: Aranburu Xabier, "Euskera" XXII-1977. Euskaltzaindia. 
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Erakunde ofizialek ere ez zuten kazetariak atenditzeko inolako 

azpiegiturarik. Aldundiak, adibidez, hilean behin biltzen ziren. 

Bezunarteak deskribatzen duen legez (1988:181),  bertan hartutako 

erabakiak komunikatuen bidez bideratzen zituzten mezubideetara. 

Hauek, hitzez hitz argitaratzen zituzten, inolako nabardura edo 

komentariorik egin gabe. Ez zuten, beraz P.B.en beharrik. 

Egoera aldatu ahala, portaera informatiboak ere aldatzen joan 

ziren. "Transzisio politikoa" deitutako garaia gatazkatsua eta luzea 

izan arren, pittinka pittinka albiste-iturri legitimatu berriak azaltzen 

joan ziren (partidu politikoak, sindikatuak, gizarte-erakundeak, e.a.). 

Erakunde hauek komunikazioak duen garrantziaz laister ohartu ziren. 

Horrekin batera P.B.ak ugaltzen hasi ziren. Ramon Jauregik berak 

aitortu zuenez99, "el buen paño en el arca se vende" bezalako esaerak 

anakronismo hiztorikotzat jo daitezke. 

Oraindik ere, Franco hil ondoren lehen hauteskundeak 

konbokatu zirenean, 1977ko ekainaren 15ean, alderdi politikoen 

artean ez zegoen P.B.en arrastorik. Ezta garrantzitsuenek ere, ez 

zeukaten inolako azpiegitura informatibo finkorik. PNV eta PSOE 

alderdiak aintzindariak izan ziren. Hilabete batzuk pasatuta, Ana 

Miranda (PSOE) eta Iñaki Anasagasti (PNV) politikariak, alderdi 

hauek komunikabideekin mantendu behar zituzten harremanez 

arduratu ziren. Zeregin hau beraien aisi tartean betezen zuten. 

Betekizun hau aurrera eramateko ez zuten funtzionaririk beren 

alboetan, ezta idazkari eta are gutxiago prentsa arduradunik. Beraiek 

                                                 
99 "Empresa y medios de comunicación" izenburuko jardunaladia. 1990ko urriak 19. Donostia. 
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zuzen zuzenean gauzatzen zuten funtzio hau. Bezunartea irakasleak 

dioen bezala (1988:195) egoera nahiko paradoxikoa zen. Hainbat 

ziren mezubideen leihora hurbiltzen ziren talde eta erakundeak, baina, 

aldi berean, harreman horiek bideratzeko azpiegitura sendoen eza 

nabari nabaria zen. Esperientzia falta ere, kazetari  zein albiste-iturri 

berrien aldetik, ikaragarria zen. Guzti honek bere alde positiboak ere 

bazituen, noski. Adibidez, garai hartan posiblea zen sarritan edozein 

parlamentarirekin telefonoz mintzatzea, inolako bitartekorik gabe. 

Gaurregun egoera zeharo ezberdina da. Politikari batekin 

hitzegiteko bizpahiru "galbahe" gainditu behar dira kasurik onenean 

(zentralita, prentsa arduraduna eta bere idazkaria). Azkenengo 

urteotan, albiste-iturri eta kazetarien arteko harremanak 

instituzionalizatu -"normalizatu" batzurentzat- egin dira. Zeregin 

honetan, P.B.en lana erabakiorra suertatu da. Eusko Jaurlaritzak urtero 

argitaratzen duen Komunikazio gidaliburua-ri gainbegiratua ematea 

besterik ez dago, albiste-iturri eta mezubideen arteko harremanak zein 

puntutaraino instituzionalizatu diren konprobatzeko. Bertan azaltzen 

denez100, egun alderdi politiko guztiek badute P.B.a, baita gizartean 

islada oso sendorik ez duten erakundeek ere. Partiduek gainera, euren 

herrialdeetako egoitzetan ere badute P.B.a. Gabinete hauek, beraz, 

esparru guztietara hedatu dira. Toki guztietan daude. 

Catalunyan hedaketa hau lehentsuago gauzatu zen. 1981ean, hau 

da diktadorea desagertu eta sei urte beranduxeago, L'Associació 

catalana d'informadors de l'administració local, i de l'associació 

                                                 
100 Honelako konprobazioak egitekotan gidalibururik osatuenak azkenengo bi urteotakoak dira: 
Komunikazioaren Gidaliburua, 1992 eta  1993. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 
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catalana de membres de Gabinets de Comunicació izeneko erakundea 

osatu zen, azaroaren 19an, hain zuzen. Elkartearen izena bera ere 

nahiko esanguratsua da, ezbairik gabe. Erakunde honetan, hiru puntu 

dira bereziki aipagarriak:  

I.- Elkartearen osaketa bikoitza (udaletxeetan ziharduten 

kazetariak eta Komunikazio Bulegoetan aritzen zirenak). Kontutan 

izan behar da, gainera, kazetarien mugimendu honen suztatzaile 

aktiboenak Udaletxeetan lanean zeuden berriemaleak izan zirela. 

II.- Elkartearen esparrua Catalunya da, izenburuan argiro 

ikus daitekeenez (bi aldiz azaltzen da catalana hitza). Honek zera 

erakusten du ere, Catalunyak Estatuko beste nazioekin alderatuz, alor 

honetan ere, berezitasun propioak zituela. Horrez gainera, Prentsa 

Bulegoen sorrera eta ugalketan nazio hau aintzindari suertatu zela 

datak berak  frogatzen duenez. 

III.- "Premsa" adieraren ordez, "Comunicació" hobesten da. 

Elkartearen izenburuan Gabinets de Comunicació adiera erabiltzen 

da, eta ez Gabinets de Premsa . Catalandarrek, beraz, hasera haseratik 

baztertu zuten "Prentsa" Bulegoaren deitura mugatzailea, askoz 

egokiagoa eta globalagoa den Komunikazio Bulegoa-ri bidea 

emateko. (Bidenabar, esan dezagun ikerlan honen tituluan eta bere 

garapen osoan zehar Prentsa Bulegoa -P.B.- adiera erabili badugu ere, 

egun kazetari eta hiritarren artean zabalduen dagoen deitura delako 

izan da, nahiz eta egokiena, Komunikazio Bulegoa izan). 
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Jarrai dezagun Catalunyarekin eta aitatu berri dugun elkarte 

honekin. Bere batzar eratzailearen aktan agertzen denez101, garai 

hartan -1981eko azaroa- elkarte honenpean ia ehun P.B. zeuden, 92 

zehazki. Euren lan arloen arauera, hauxe zen banaketa: 

Administrazio autonomikoa..............................9 

Adminitrazio lokala.........................................33 

Estatuko administrazioa ..................................10 

Indar Armatuak .................................................2 

Alderdi politikoak .............................................6 

Erakunde publikoak edo erdipublikoak ..........12 

Sindikatuak (patronalak eta langileenak)..........4 

Eliz-erakundeak ..............................................11 

Enpresa pribatuak..............................................1 

Bestelako erakundeak .......................................4 

GUZTIRA......................................................92 

Datu hauetatik ere zenbait ondorio atera daitezke: 

I.- P.B.ak kontsolidaturik zegoen errealitate nabaria zen 

Catalunyan 1981ean. Garai hartan ia ehun bat P.B. izatea ez zen 

batere normala Estatuko beste herrialde eta nazioetan. Alde horretatik, 

egoera hau ezin da Euskal Herrian garai hartan zegoenarekin alderatu. 

P.B.en errolda ofizialik egon ez arren, Komunikazio Gabineteen 

kopurua askoz baxuagoa zela esan daiteke. 

                                                 
101 Servei de Premsa, informació i edicions de la Diputació de Barcelona. Colecció "Comunicació", 
15. zenbakia. 1981eko azaroa. 
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II.- P.B.en ugalketa prozesuan, instituzioak aintzindari 

gertatu ziren. Erroldan azaltzen diren 92 P.B.etatik, 64 

administrazioaren edo erakunde publiko edo erdipublikoenak ziren 

(Ad. autonomoan, 9; lokalean 33; Estatuko Administrazioan, 10 eta 

erakunde publiko eta erdipublikoetan, 12).  Beraz, P.B. guzien %70 

(69,6 zehazki) instituzio publikoen influentziapean zeuden. Hau da,  

hamar P.B.etatik zazpi aginte publikoaren sarean edo eraginpean 

zeuden.  

  

III.- Udalek lan eskerga egin zuten P.B.en ugalketan. Datuek 

agerian uzten dutenez, Udalek berebiziko garrantzia zuten elkarte 

hartan (%35,9). 

IV.- Entitate pribatuak, publikoen atzetik joan zir en. Datuek 

argiro erakusten dutenez, garai hartan elkarte honen barruan zeuden 

P.B.ak ez ziren %24a besterik (%23,9).  

P.B.en hedaketa prozesuan Catalunyak jokatu duen paper 

garrantzitsuaren adierazlea da, baita ere Jaume Planes i Pahissa-k 

Òmniun Cultural izeneko kultur elkartearen P.B.ari buruz 1981ean 

egin zuen idazkia102.  

Òminum Cultural, Catalunyako kulturaren Suztapenerako 

elkartea da, urte mordoxka lanean diharduena eta prestigio handikoa. 
                                                 
102 Servei dínformació i Premsa D'Omnium cultural. Diputació de Barcelona. 1981. 
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Aitatu idazkian agertzen denez, elkarte honek 1961az geroztik -duela 

32 urte beraz- bazuen prentsa-lanak bideratzeko arduraldi 

partzialarekin lan egiten zuen pertsona, bozeramaile funtzioa ere 

aldiberetzen zuena: Antoni Sàbat zuen izena. Gobernuak elkartearen 

itxiera erabaki (1963an) eta klandistinitate garaia iraun zuen bitartean 

(1964-67), Òmnium cultural elkarteak funtzio hauek betetzen jarraitu 

zuen, Enric Gual-aren bitartez. 1969az geroztik, funtzio hauek 

betezeko (P.B.a eta bozeramaile kargua) arduraldi osoko pertsona bat 

hautatu zuten: Jaume Planes i Pahissa,  aitatzen ari garen idazkiaren 

egilea bera. 

Òmnium Cultural elkartearen kasua ez da apartekoa edo bakana. 

Argi erakusten du Catalunyako garapena eta Euskal Herrikoa -alor 

honetan bederen- nahiko ezberdinak izan direla. Gaurregun eta, 

adibidez, Udaletxeei dagokienez, P.B.en presentzia gero eta 

nabarmenagoa da. Bilakaera prozesuak ezberdinak dira nazio bata 

zein bestearen demografia-ezaugarriak ere nahiko diferenteak 

direlako. Catalunyan udalerri gehiago eta biztanleri handiagokoak 

daude. Euskal Herrian asko dira biztanleri murritza duten udalerriak 

(Araba eta Nafarroan batez ere). P.B.ak udalerri handietan soilik 

daude finkaturik, hiriburuetan batez ere. Hala ere, gero eta gehiago 

dira 10.000 biztanletik gora P.B. propioa duten Udalak103. Batzuk 

Informazio Zerbitzua edota Gizarte-Harremanetarako Gabinetea 

deituko dira. Praktika hau gero eta gehiago ezartzen ari da. 

Hiriburuetako Udaletxeetan, instituzioak berak sortzen duen P.B.a, 

                                                 
103 Batzuk, hala ere, P.B. bat errentagarria izateko, 50.000 lagunetik gora zerbitzatu behar duela uste 
dute. 
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normalean, Udalaren zerbitzura baino gehiago alkatetzaren 

agindupean dago. Horregatik, talde politiko ezberdinek euren prentsa 

zerbitzu propioak sortu dituzte,  euren zinegotzien proiektuak eta 

proposamenak mezubideei aditzera eman ahal izateko. Gauza bera 

gertatzen da gainerako instituzioetan (Legebiltzarretan, Foru 

Aldundietan, Batzar Nagusietan, e.a.). 

Beraz, eta 2.5. ataltxo honen edukina labur bilduz, puntu hauek 

azpimarratuko genituzke:  

I.-  Euskal Herriaren egoera informatiboa, P.B.ei dagokienez, 

asko aldatu da 1975etik hona.  

II.-Hedaketa prozesua motel baina etenik gabe gauzatu da. 

Aldi berean, zera gaineratu behar da:  

III.- Bilakaera hau Catalunyan eman zenaren atzetik burutu 

dela. 80 hamarkadaren hasieran eta orain ere, Catalunyan P.B. askoz 

gehiago dago Euskal Herrian baino. 

 

2.6.- Herri Ardularitzaren P.B.ak 

Aginte publikoak P.B.en ezarrera prozesuan Catalunyan zein 

Euskal Herrian izan zuen garrantzia ikusi berri dugu. Azter dezagun 

orain prozesu hau nola gauzatu zen erakunde ezberdinetan, Herri 

Ardularitza osatzen duten hiru adar nagusitan: Gobernuak, Aldundiak 

eta Udaletxeetan. 

Argigarriak dira benetan irudiaren mundu honen inguruan 

dabiltzan hainbat adituk euren teoriak azaltzerakoan erakusten duten 
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gordintasuna. Hamarkada sozialistaren hasieran, 1982an, Julio Feo 

publizitariaren izena gero eta ezagunagoa egin zen. Urte horretan egin 

ziren hauteskundeetan lan eskerga egin zuen PSOEren irudi asesorea 

bezala. Alderdi honek lortuko zuen erabateko gehiengoak Feoren 

konfirmazioa suposatuko zuen. Batek baino gehiagok pertsonaia honi 

leporatu zion PSOEk erdietsi zuen garaipen historiko hura. Egun, 

Julio Feo, Holmes & Marchant multinazionalak Espainian duen 

delegazioaren arduraduna da. Urte batzuk beranduxeago, Julio Feok 

honela deskribatzen zuen garai hartan burutu zuen lana104: 

"Mi aprendizaje más importante es haber descubierto 

que las técnicas en política son las mismas que yo había 

utilizado en publicidad y estudios de mercado. (...) 

Descubrimos que a la gente le producía la misma impresión 

negativa el saludo fascista que el puño en alto, pero había 

que mantenerlo debido a la memoria histórica. Por eso 

pusimos la rosa". 

Botereak bere irudiarekiko duen kezka aspaldidanik dator ordea. 

Hitlerren garaian egiteko hau propaganda deitzen zen. Eta diktadore 

naziaren propagandaz hitzegiterakoan, nahitaezkoa da Goebbels 

aitatzea, noski. Pasa den urtean105 El Mundo del siglo XXI egunkariak 

Goebbels-en prentsa-idazkaria izan zen Wilfred Von Owen naziarekin 

elkarrizketa interesgarria argitaratu zuen. Bere egilea Maria Laura 

Avignolo, aitatu egunkariak Buenos Aires hirian duen korrespontsala. 

Führer-ekiko sentitzen zuen mirespena aitortzeaz gainera, Von Owen-

ek zera gaineratzen zuen: 

                                                 
104 In Hermida, José M., Gabinetes de comunicación en España, ¿Cómo dice?. Madrid. 1992. 
105 1992ko otsailak 16, 28. orrialdean. 
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"Goebbels estaba decepcionado con la propaganda de 

Hitler, porque había demasiada gente ocupándose de ella y 

no se podía centralizar. Esta era una de las muchas 

diferencias entre los jerarcas del III Reich que no se conocen 

bien aún. Cada ministerio -y hubo más de treinta- tenía su 

oficina de propaganda y cada uno hizo lo que le dió la gana. 

Así no se podía trabajar, decía Goebbels. (...) El problema es 

que no había una central única de propaganda y esto 

enfurecía a Goebbels, que era el hombre predestinado a 

ejecutarla". 

Harrigarria bada ere, berrogeita hamar urte beranduago, arazoak 

nahiko berdintsuak dira. Gaurregun, adibidez, Eusko Jaurlaritzak 

masa-komunikabideei begira duen premiazko helburuenetariko bat 

Departamendu ezberdinetako P.B.en arteko koordinazioa lortzea da.  

Irudi kontuak aitatzerakoan, Herri Ardularitza guziek kezka 

berbera dute: bozeramaile egokiaren hautaketa. Nor izango eta nola 

beteko duen bere papera? Auzi honen inguruan, iragan hurbilenean, 

Espainiako politikariek akats ikaragarriak egin dituzte. Egun 

desagerturik dagoen Francisco Fernández Ordoñez ministrariak 

aipatzen zuenez (Cavero, 1991:284), UCDren garaian, alderdi 

honetako buruzagiak -euren partiduaren desagertze prozesua gori 

gorian zegoelarik- ez ziren bozeramaile bakarraren abantailez ohartu: 

"En aquellos momentos, en la UCD podían contarse 

hasta cinco portavoces distintos. Y aquí, en el PSOE, 

quitando a algún incontrolado que sale por ahí sin previo 

aviso, todos se atienen a unas normas generales, por lo 

menos públicamente. En mi caso concreto, creo que me he 

esforzado en llevarme bien con todo el mundo". 
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Egun, ez zaio inori okurritzen, bozeramaile bakarraren papera 

kuestionatzea. Eusko Jaurlaritzaren aurreko legegintzan bi ziren 

eledunak (Joseba Arregi eta José Ramón Recalde). Honek ekarri 

zituen arazoak ugari izan ziren. Egun, nahiz eta alderdi biak 

Jaurlaritzako ardurak banatzen jarraitu, eledun bakarra dago: Joseba 

Arregi.  

Ikerlan honen 2.2.3. atalean (Mesfidantzak izenburua daramana), 

Pentagonoan (1947tik 1967ra bitartean) gertatu zen esperientziaren 

berri eman dugu (Jasmes E. Swartz-en tesia). Orduan ere 

bozeramailearen beharra argiro frogaturik gelditu zen.  

Egun, alderdi gehienek bozeramaile bat daukate, mezubideen 

aurrean euren irudia ordezkatzen duen eleduna, hain zuzen. Baliteke, 

noski, gai sektorialak jorratzeko, bozeramaile ezberdinak izatea, 

baina, normalean, asuntu orokorrei buruz mintzatzen direnean, eledun 

bat bakarra hautatzen dute. Gai berberei buruz, bozeramaile bat baino 

gehiago izatea, arazo askoren iturria da normalean, bata zein besteak 

kanporatzen duen irudia, ezin baita inoiz ere berdina izan, 

alderdikideak izan arren. Egoera horietan oso erraza da eledunetako 

bat "jokoz kanpo" harrapatzea, kontrajarriak izan daitezkeen 

adierazpenak alderatzea, e.a. 

2.6.1.- Gobernuak 

Egun, Gobernuak, zentrala zein autonomikoak, euren zeregin 

informatiboetarako azpiegitura sendoaz baliatzen dira. 1975etik hona 

Ardularitza publiko guztietan, zentzu honetan, izan den aldaketa 
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izugarria izan da. Ondoren, bi P.B. ezberdinen ereduak ikusiko 

ditugu: Madrilgo Bozeramailearen Ministeritza -Rosa Condek 

zuzentzen zuen Ministerio del Portavoz delakoa- eta Gasteizko 

Lehendakaritzaren Prentsa Bulegoa. 
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2.6.1.1.- Ministerio del Portavoz: 2.000 milioi eta 300 pertsona. 

Felipe Gonzalez presidenteak 1988ko uztailaren 30ean argitara 

emandako errege dekretu baten bidez, Bozeramailearen Ministeritza 

edo Ministerio del Portavoz deritzan egitura sortu zen. Ordurarte,  

zeregin hauez Idazkaritza bat arduratzen zen (Informaziorako 

Estatuko Idazkaritza). Sortze dekretuan xedatzen denez, hauek ziren 

ministeritza honen helburuak: 

-Gobernua eta presidentearen ohizko komunikatuen gauzapena 

eta hedapena. 

-Ministrarien Kontseilua eta Gobernuaren lehendakaritzaren 

ekintzen aipamena. 

-Espainia zein atzerrian Estatuko Administrazioak dituen 

zerbitzu informatiboen koordinazioa. 

-Estatuko zein atzerriko mezubideekin mantendu behar diren 

ohizko harremanen gauzapena. 

Zeregin hauek aurrera eramateko, 1992an Estatuko Gobernuak 

1.900 miliotako presupostua eta 300 bat langileen partaidetza izan 

zuen. Sortze dekretu horrekin jarraituz, aitatu xedeak garatzeko, hiru 

zuzendaritza orokor gauzatu ziren ondorengo alorretan: Harreman 

Informatiboak, Kooperazio informatiboa eta Sail teknikoa eta 

Zerbitzuak. Ikerlan hau egiteko, tesiaren egilea 1992ko ekainean, 

Harreman Informatiboen Saileko arduraduna zen Ramón Maria 

Iribarren Udobrorekin elkarrizketatu zen. Berak aitortu zigunez, 

Ministeritza hau sortzerako orduan,  arrazoi nagusienetakoa hauxe 
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izan zen: Ministeritza ezberdinetako P.B.en artean zegoen 

protagonismo-gerrarekin amaitzea.  

"Más que Gabinetes de Prensa eran auténticos 

Gabinetes de Imagen. Existían una guerra de intereses entre 

ellos y nosotros. Por ello, nuestra primer objetivo fue acabar 

acabar con aquella  competencia sin sentido". 

Ministeritzaren eginbehar nagusienetakoa ostiralero burutzen den 

kontseiluaren berri ematea da. Prestaketa hauek bi egun lehenago 

hasten dira, asteazkenero Estatuko idazkari eta azpi-idazkariak biltzen 

direnean. Funtzionari hauek ostiraleko bilerara joango diren 

espedienteak erabakitzen dituzte; hots, kontseiluaren gai-zerrenda. 

Gai horiek zeintzuk diren jakinda, Bozeramailearen Ministeritzatik 

P.B. bakoitzari (Ministeritza bakoitzak bere P.B.a du) hiru orritako 

laburpen bat eskatzen dio. Bozeramailearen Ministeritzak autonomia 

osoa du prentsagiri horiekin nahi duena egiteko, hau da, laburtzeko, 

handitzeko ala kontutan ez hartzeko. Era horretan,  kontseiluaren 

bezperan, ostegunean, hain zuzen, hurrengo egunean ospatuko den 

kontseiluan onartuko diren laupabost gairik interesgarrienak -

Gobernuari interesatzen zaizkionak, noski- mezubide guztietara 

pasatzen dira (gai-zerrenda gisa). Ostiralean bertan, ministeritza 

guztietatik igorritako agiriak berregin eta gero, mezubide guziei 

banatuko zaizkie prentsaurrearen amaieran. Prentsaurreko hau ordu 

biak aldera izaten da. Agerraldi arrunta izan balitz, ordutegi hau oso 

desegokia izango litzateke, baino aurreko ataletan esan dugunez, kasu 

honetan mezubide guziek zuzeneko konexioak egiteko aukera dute, 
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Moncloako azpiegitura informatiboak posible egiten baitu 

horrelakorik. 

Ramon María Iribarren zintzo mintzatu zitzaigun ostiraleko 

aipamen honi buruz:  

"Los temas que aparecen son, lógicamente, los que le 

interesan al Gobierno. Tratamos también de ocultar aquello 

que nos puede resultar menos favorable". 

Astea informatiboki nola joan den ikusita eta agertu diren 

polemikak kontutan izanik, prentsaurre bakoitzaren bezperan, Rosa 

Conderen gertueneko asesoreek agerraldian berriemaleek egin 

ditzaketen galdera maltzur guzien prestaketa egiten dute, hau da, 

"entrenamendu sesio" bat (2.3.2.1.1.), galdera konfliktiboenen aurrean 

nola irten behar duen jakin dezan. Alde horretatik ikusita, ostiraleko 

prentsaurrea aste osoan zehar gauzatzen joaten den antzezpena zela 

esan genezake. Taularatze horretan aktoresa nagusia Rosa Conde 

berau zen. Batzutan, gaiaren garrantziak hala eskatuta, bozeramailea 

beste ministrarien laguntzaz azaltzen zen. Edozein kasutan, Rosa 

Conde, beti zen anfitrioia, prentsaurrearen gidaria eta arima. Ramón 

María Iribarren pozik azaldu zen mezubideek ostiraleko prentsaurreaz 

egiten duten isladaz:  

"Está claro que nosotros no damos los 'titulares de 

primera',  porque en este oficio cada cual arrima el ascua a 

su sardina. Nuestro trabajo no se aprecia quizás tanto a 

corto como a medio y largo plazo".   

Prentsaurre honen islada behar bezala epaitzeko bereizketa bat 

egin behar da. Alde batetik daude, komunikabide bakoitzari 
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interesatzen zaizkion gaiak -polemikoak, normalean- eta bestalde, 

Ministrarien kontseiluak sortarazten duen informazio 

"administratiboa" (nolabait esateko). Azkenengo honek duen helburua 

hauxe da: Gobernuak egunez egun, asterik aste eta urterik urte lanean 

diharduela, "gobernatzen ari" dela erakustea. Eta zeregin horretan 

Bozeramailearen Ministeritzak arrakasta lortzen du, ezbairik gabe. 

Ostiraleko prentsaurreaz gainera beste  zeregin asko daukate 

ministeritza honetan. Hauek lirateke aipagarrienak: 

-Gobernuaren ekintzen berri egunero ematea. Ministro bakoitzak  

egunero dituen agerraldi publiko garrantzitsuenak mezubide 

guztietara igortzen da. 

-Gobernuaren jakinerazpen ofizialak prestatzea. Behar izanez 

gero, edozein momentutan (eguneko 24 ordu barne) dago norbait 

Gobernuaren eritzia emateko prest. 

-Gobernukide guzien informazioa. Ministro guziek goizeko 

8etan Bozeramailearen Ministeritzatik prestatutako prentsa-laburpena 

dute  euren kotxe ofizialetan. Ministeritzaren "argotean" laburpen 

honi "okinen boletina" deitzen zaio, egiten dutenak goizeko 2etan 

sartzen baitira lanera. 

-Irrati zein telebistaren jarraipen hestua. Betekizun honetan 

hainbat pertsonek lan egiten dute. Gobernukideek, adibidez, irratiko 

tertulietan Gobernuaren ihardueraz solaskide batek zer esan duen, 

momentuan jakin dezakete, hala nahi izanez gero. 
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-Atzerriko enbaxadak zein Errege Etxearen premia 

informatiboen atentzioa. Ministeritza honetatik ateratzen dira ere 

Gobernu espainiarrak mundu zabalean dituen enbaxada guztietara 

igorri nahi dituen erizpide politikoak. Aldi berean Koroak duen 

tratamendu informatiboaren jarraipena ere Moncloan egiten da. Hau, 

Errege Etxeko Prentsa  Gabineteari egiten zaion zerbitzua da. 

Madrilgo Bozeramailearen Ministeritzak dituen egitura eta 

zereginak aztertzeaz gainera, ikerlan honen egileari interesgarria 

zeritzon Estatuko beste erakundeetan P.B.ak nola osatzen diren 

ikertzeari. Horretarako eta Barcelonako Diputazioaren Servei de 

Premsari esker,  ondorengo P.B.en egitura eta helburuak miatu ziren: 

Turismorako Estatuko Idazkaritzaren Delegazioa Barcelonan (Martin 

Costa Soro-k egindako lan baten oinarriturik); Herri lanak eta 

Hiringintzarako Ministeritzaren Delegazioa Barcelonan (María Luisa 

Roca De Lafuente-ren laguntzaz); Departament D´informació de 

Transport Munizipals de Barcelona eta Servei D'informació de la 

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Zehaztasunak 

zehaztasun, P.B. guzti hauetan ezinbestez eta halabeharrez bete behar 

ziren zeregin informatiboak hiru hauek ziren: albisteen jarraipena, 

gestio informatiboa (hau da, komunikabide eta kazetariekiko 

harremanak) eta dokumentazioa (artxibategia). Aipatutakoa aztertu 

ondoren, zenbait P.B.tan barne komunikazioaren arloa ez zela behar 

bezala garatu ondoriozta daiteke. 
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2.6.1.2.-Jaurlaritzaren P.B.a: 60 milioi eta sei pertsona. 

80ko hamarkadaren hasieran, egungo Eusko Jaurlaritza 

egituratzen hasi zenean, orduko agintariek zituzten premia 

informatiboak ezberdinak ziren. Euren beharrizan informatiboak 

atenditzeko P.B. zentralizatu bat sortzea erabaki zuten. Egitura horren  

buruan "konfidantzazko kargua" jarri arren, Gabinetea osatzen zuten 

gainerako pertsonak lehiaketa publikoaren bidez aukeratuak izan ziren 

(bi kazetari eta laguntzaile bat). Beraiek (aitatu hirurak eta 

arduraduna) ziren haserako garai haietan, Jaurlaritzaren 

Departamendu guzien harreman informatiboak zuzentzen zituzten 

bakarrak. Kolore bakarrekoa zen garai hartako Jaurlaritza -EAJkoa, 

hain zuzen-. Urteak aurrera joan ahala eta aitatu alderdiaren barne 

krisialdiaren ondorioz, 1986ean, koalizio-Gobernua osatu zen PSE eta 

PNV alderdiek osatutakoa. Horrekin batera aldaketak ere hasi ziren 

prentsarekiko harremanetan. PSE-PSOEko sailburuak P.B. 

zentralizatu horren egiteko eta gaitasunaz gehiegitxo fidatzen ez 

zirenez, beren prentsa arduradun propioak ekarri zituzten. Sailburu 

jeltzaleeak ez ziren atzean gelditu eta gaurregun, Departamendu 

guztietan P.B. bana daukate106, Madrilen lehendik gertatzen zen 

bezala.  

Gaurregun, Lakuako edifizio osoan prentsa arduradunen plantila 

hogei ingurukoa izango da. Horrezaz gainera, Ajuria Eneako 

jauregian bada Jaurlaritzaren P.B.a izena daraman Gabineta. Horren 

burua, Bingen Zupiria euskal kazetaria da. Ikerlan honen egileak bi 
                                                 
106 Jaurlaritzako P.B.ak izan duen historia eta egituraz, Ramon Mur kazetariak artikulu bat argitaratu 
zuen El Correo español-El pueblo vasco egunkarian (1991-II-15, 14 orrialdean). Bere izenburua 
"Portavoces" zen, eta bertan azaldutakoa tesi honetan esaten denarekin bat dator. 
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elkarrizketa izan zituen berarekin. 1991ko martxoaren 13an lehena eta 

1992ko uztailaren 7an,  bigarrena. Aitatu P.B.a, 1991ko apirilaren 

30ean, Euskal Herriko Administrazioaren Aldizkarian argitaratutako 

dekretu baten bidez sortu zen. Bertan azaltzen denez, hauxek ziren 

bere egitekoak:  

"Eusko Jaurlaritzaren ekintzen gaineko berrien 

zabalkundea bermatzea, lehendakariari eta  Gobernu-

Bozeramaileari dagozkienak barne, Era berean, 

Jaurlaritzaren Sailetako prentsa zerbitzuen jarraipena, 

koordinazioa eta eraginkortasuna".  

Zeregin honetan sei pertsona aritzen ziren 1992an eta urteko 

presupostua 60 milioitakoa zen. 

Bingen Zupiriak berak aitortuta:  

"Oso zaila da Departamendu guztietako P.B.en 

koordinazio lana behar bezala burutzea, Gobernuan dauden 

alderdiak hiru direla [garai hartan PSE eta EE bi partidu 

ziren] kontutan izanik".  

Gainerako egitekoak Madrilgo Gobernuarenak bezalakoak ziren, 

Euskal Komunitate Autonomora egokituta. Bingen Zupiria kazetaria 

kexu agertzen zen bere Bulegoak zuen baliobide urriaz.  

"Guk ezin dugu Madrilen duten muntaia egin 

[Bozeramailearen Ministeritzaz ari zen], jendeak ez bait luke 

ulertuko eta medioak ere gure kontra jarriko bait ziren". 
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2.6.2. Aldundiak 

Francoren heriotzaz geroztik, Estatuko instituzionalizatze 

prozesua aurrera joan ahala, herri ardularitzaren egiturak ere osatzen 

joan ziren. Osatze prozesu honen barruan koka daiteke ere P.B.en 

ugalketa. Aldundiak (Diputazioak) ezin ziren jokoz kanpo gelditu. 

Herritarrei zor zieten informazioa beraiei helerazi asmoz, euren 

prentsa zerbitzuak osatuz eta egituratuz joan ziren.  

Euskal Herrian, prozesu hau Jaurlaritzan gertatu zenaren ispilua 

izan zen; hau da, zerbitzu hauek gero eta garrantzi gehiago hartzen 

joan ziren, bere egiturapean gero eta kazetari gehiago erabiliz. 

Koalizio Gobernuan gertatu zen bezala, hemen ere, ahaldun talde 

bakoitzak -sozialistak edota jeltzaleak- bere prentsa arduradun 

propioa dauka, norberaren ekimenak eta ekintzak herritarren aurrean 

behar bezala kapitalizatzeko. 

Catalunyako egoera zertxobait ezberdina da, hango eta hemengo 

aldundien berezitasunak oso diferenteak baitira. Euskal Herrian 

gertatu denaren aurka, Catalunyan Diputazioak ez dira inoiz 

autogobernuaren ikurrak izan, Administrazio zentralaren beste adar 

bat baizik (Gobernu Zibilekin gertatzen den antzera). Diputazioaren 

arduradunak ez dira hauteskundeetan hautatzen, Madrilgo Gobernuak 

zuzen zuzenean izendatzen bait ditu. Ez dira zerga-biltzaileak, ezta 

zerbitzu handien gordelariak. Beren egiteko nagusiena herri txikiak 

atenditzea da, batik bat. Testuinguru honetan, Ernest Udinak107, 

                                                 
107 "Estructura i funcionament del Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona", in Arrel 
aldizkaria, lgo. zenbakia 1981eko apirila-ekaina. 
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Barcelonako Diputazioaren Prentsa Bulegoa ezin dela "propaganda 

aparailua" bezala ulertu, uste du (1988:46): 

"(...) sino como un servei als mitjans informatius per 

tal com és a traves d'aquests mitjans de comunicació social 

que el ciutadà pot ésser informat de la marxa i dels activitats 

que les institucions democràtiques representatives escollides 

i pagades pel mateix ciutadá". 

hau da, herritarren informazio eskubideak asetzeko asmoz jaio 

diren zerbitzuak baizik. P.B. honen zeregin garrantzitsuenetarikoa 

Barcelonako eskualdeetan funtzionatzen duten udal irrati zein hainbat 

aldizkariren suztatzailea izatea da. Suztapen lan hauek bi zentzutan 

ulertzen dira: asesoramendu teknikoa eta artikulu hornitzaile gisara. 

Helburu berdintsuak dituzte Estatuko gainontzeko Diputazioetako 

P.B.ek. Hala adierazi dute behintzat Concha Moserrat Muñoz eta 

Rafael Gonzalez Zubietak, Zaragoza eta Cordobako Aldundietako 

P.B.etako arduradunek (hurrenez hurren)108. Lehenengoak argi uzten 

du beraien lehentasunak zeintzuk diren: udal irratien instalazioak eta 

tokian tokiko udal buletinen gauzapena. Zeregin hauek 1984az 

geroztik gauzatzen hasi ziren Zaragozako herrialdean.  

Cordoban beste hainbeste gertatu zen, Gz. Zubietaren artikuluan 

argi geratzen denez. Kasu honetan, udal buletinen suztapenean 

hainbat eginahal eta baliabide ekonomiko inbertituz gero, 

artikulugilea kexu azaltzen da irakurleen erreakzioaz. Bere ustez, 

                                                 
108 "La información en el mundo rural o la política de apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza 
a los medios de comunicación municipales", Política de comunicación en la Diputación Provincial de 
Córdoba", in CEUMT aldizkaria, 99. aldizkaria, 1987.  
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herritarrek emandako erantzuna ez da egon Diputazioak egin duen 

esfortzuaren parean. 

2.6.3.- Udalak 

Udal P.B.en ezarrera prozesua Diputazioen parekoa izan zen. 

Lehen udal hauteskunde demokratikoen ostean (1979an), Informazio 

Gabineteak ugaltzen hasi ziren Estatu osoan zehar. Hasera batean, 

hiriburu nagusienetakoak izan ziren. Segidan, biztanlego ertaina 

zutenak. Egun, esan daiteke asko ta asko direla P.B.a duten 10.000 

bizilagunetik gorako Udalak. Muga hau ezin da erreferentzi puntua 

bezala kontsideratu, herri txikienetan ere udal informazioak zeregin 

garrantitsua izan bait dezake. Jean Paul Simon frantziarrak 

esatebaterako, herri txikienetan badagoela zertaz informatu esaten du. 

Bere eritziz bizilagunen kopurua ezin da mugatzailea izan. 

Vandoncourt, 600 lagunen herriaren eredua azaltzen du109 (1980:28): 

"informer au maximum afin du permettre une prise de 

conscience individuelle au sein de la communauté 

villageoise". 

Urte batzuk beranduago antzeko  terminuak erabiliko zituen Pere 

Oriol Costa i Badia katedradun katalandarrak Zaragozan "Udalbatzak 

eta herritarron komunitatea" izenburupean eratu ziren  ihardunaldietan 

(1988:30). Irakasle honek zera uste du: irudi kanpainak alperrikakoak 

direla Gobernu egintza egokietan oinarritzen ez badira. Beste era 

                                                 
109 "Vandoncourt. L'information dans un village de 600 habitants" in Correspondance 
municipale:L'information municipale, pedagogie de la participation.Association pour la Democratie 
et l'Education locale et Sociale.1980ko azaroa-abendua. 
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batera esanda, Udalaren irudia ezin dela P.B.ak egin dezakeenaz soilik 

sustraitu, Udalak berak burutzen dituen egintzetan baizik. 

Beste alorretan gertatu zen bezalaxe, udal P.B.en ezarrera 

prozesuan, Catalunya aintzindari izan dugu. Hala konfirmatzen du  

Jordi Negre i Rigol-ek 1981ean irakurri zuen lizentziatura-tesian110. 

Interesgarria da Negrek udal P.B.en ugalketaz egiten duen 

interpretazioa. Bere ustez, bulego hauek batez ere ezkerrak erabili 

zituen  -"objectiu gairibé exclussiu de l'esquerra" (1988:140)- 

bestelako alderdi kontserbadoreek masa-komunikabide tradizionalak 

beraien zerbitzura bait zituzten. "Transizio politikoa" deitutako garai 

haren haseran (tesina 1981ean idatzita bait dago), ikerlan honen 

aburuz, bulego hauek herritarrengana iristeko informaziobide 

alternatiboak izan ziren111 (1988:140). Egia esan, gaurregun ez dago 

inolako ezberdintasunik ezker zein eskuineko Udaletan, denek P.B.en 

eraginkortasuna bait dute helburu bakarra. 

Honela labur daiteke Udal P.B.en ezarrera prozesua. Erran gabe 

doa hedaketa hau ez zela toki guztietan modu berdinez gauzatu, ezta 

antzeko erritmoaz ere. Baina gutxi gora behera eta tokian tokiko 

berezitasunak ahaztu gabe, hauxe izan zitekeen Estatuko edozein 

hiriburutako udal P.B.aren historia.  

                                                 
110 La politica informativa dels Ajuntaments democratics. L'experiencia dels Gabinets Municipals de 
Mitjans de Comunicació. Robert Coll Vinent doktoreak zuzendua. Universitat Autonoma de 
Barcelona. Bellaterra, Febrer de 1981. 
111 Esanak esan, hemen ere urteak ez dira alperrik pasa. Hasera batean eta aitatu testuinguruan 
horrelako izaera izan balezakete ere, egun ezagutzen ditugun udal P.B.ak informaziobide 
alternatiboak baino alkatetzaren aparailu organoak direla esango genuke. 
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Lehen udal hauteskundeen ostean sortuak, hasera haseratik 

udalbatzaren  zerbitzua baino gehiago beste zerbait izan ziren: 

alkatetzak zeukan poterearen beste adarra, hain zuzen. Hau honela, 

P.B. hauetako arduradunak "konfidantzazko karguak" izan ziren, hots 

garai bakoitzeko alkatearen arauerakoak. Urteak pasa ahala, Gabinete 

hauetako plantila handitzen joan zen. P.B.ko arduradunaren lana 

osatzeko kazetari gehiago sartu ziren. Hauen hautaketa prozesuan, 

"konfidantza politiko" eta lehiaketa publikoak nahastu ziren, udal 

guztietarako arau finkorik izan gabe. 

Udal P.B. baten diharduten kazetarien kopurua aldakorra da oso, 

hiri eta alkate bakoitzaren arauera dago. Herri txikietan nahikoa da 

kazetari batekin (Ondarrun, esatebaterako). Gasteiz bezalako hirian 

hiru dira bertan diharduten kazetariak (laguntzaileak zenbatu gabe). 

Barcelonan berriz, bederatzi kazetari daude112 (gehi laguntzaile pare 

bat, gehi Udaletik at alkateak ordaintzen duen komunikaziorako 

asesorea).  

Esan bezala, kasu gehienetan, udal P.B.ak alkatetzaren menpe 

eta zerbitzura daude. Horregatik, alkatearenak ez diren beste alderdiek 

euren prentsa aparato propioak dituzte, euren ekimen, proposamen eta 

salaketen berri emateko. Badirudi gainera, oposizioan dauden 

alderdiek ontzat hartzen dutela paper banaketa hau, urte luze hauotan 

ez bait dute honen inguruan aparteko zalaparta edo adierazpenik egin. 

                                                 
112 1992ko apirilaren 7an Barcelonako udal P.B.ra egindako bisitaldian ikerlan honen egileak jakin 
zuenez, Gabinetearen osaketa eta ardurak honela banatzen ziren: prentsa-arduradun bat, Kultura, 
Trafiko, Hirigintza, Gizarte gaiak, Atzerritar prentsaren harremanak eta Irrati/Tb arloetarako kazetari 
bana, Kirolak eta Joku Olinpikoak (gogoan izan 92a urte olinpikoa zela) beste bi kazetari, gehi  pare 
bat laguntzaile. Horrezaz gainera, Pacual Maragall alkatea, lantzean behin bere asesore 
pertsonalarekin biltzen zen (Jaume Guillamet). 
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Kasu guztietan, alkatetzaren premia informatiboak betzetzeaz 

gainera (bere bisitak, ekintzak, inaugurazioak, adierazpenak, e.a.), 

Bulego hauek bertze zeregin batzuk ere burutzen dituzte. 

Esatebaterako,   hiri osoari dagozkion eta kutsu partidistarik ez duten 

akordioen jakinerazpena (trafiko erregulazioak, Udalak antolaturiko 

kultur ekintzak, garrantzi handiko udal erabakien jarraipena, e.a.). 

Beste zeregin oso garrantzitsua -P.B.ari normalean denbora gehien 

kentzen diena-, udal buletinaren prestaketa da. Dagoenekoz, 

Udalbatza guziek (edo garrantzitsuenek bederen) euren udal buletina 

daukate; hau da, maiztasun erregular batez (hambostakariak, 

hilekariak, bi edo hiruhilabetekariak) hiritar guzioi dohain helerazten 

zaien udal aldizkaria. Argitarapen hauen helburua kasu guztietan 

berbera izaten da: udal erabakiaren berri eman eta Udalbatza eta bere 

herrikideen arteko harremanak hestutzea. Esperientziak erakusten 

digunez, kasu gehienetan udal aldizkari hauek alkatetzaren organuak 

dira, alkatearekin bat bere kolorea aldatzen duten berripaperak. 

Ataltxo honekin amaitzeko, hitz batzuk udal P.B.etako 

arduradunek izan behar duten izaeraren inguruan. Batzurentzat, kargu 

hauek "konfidantzazkoak" izan behar dira (Costa i Badia, 1988:28). 

Halaxe gertatzen da gainera ikerlan honen egileak ezagutzen dituen 

udal P.B. guztietan. Eritzi kontrajarriak ez izan arren, bertze batzuk ez 

dute hala pentsatzen. Jaume Valls-ek, esatebaterako, honela uste du 

(1980:14): udal P.B. eta arduradun politikoen arteko harremanetan 

profesionaltasuna gidari izan behar dela beti. Ade horretatik aztertuta, 

kazetariaren "kontzientzia klausularen errespetoa" bermatu behar dela 
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erreklamatzen du.  Hori bai, Valls-ek bi aldeen arteko gatazka sortuz 

gero, kazetariek Udalbatzaren alde jarri behar dutela onartzen du. 

 

2.7.- Enpresetako P.B.ak 

New York-eko Burtsaren hondamena gertatu baino egun batzuk 

lehenago -1929ko crac historikoa- John Galbraith kazetariak garai 

hartan ospe handia zuen enpresa-gizon batekin (Ivan Krevger zuen 

izena) elkarrizketa lortu zuen. Mintzaldi bera aparteko zerbait bezala 

kontsideratua izan zen, aitatu gizon hark prentsarekin ez bait zuen 

inoiz hartuemanik izaten. Galbraith-ek bere arrakastaren giltzarria 

zein izan zen itaundu zionean, honela mintzo zen113: 

"Los éxitos que he tenido pueden atribuirse quizás a 

tres cosas: la primera es el silencio, la segunda es más 

silencio, mientras que la tercera es mucho más silencio 

todavía". 

Egoerak eta gizarte-baldintzak aldakorrak dira oso. Orraitio, 

Krevger-en teoriek egun kale egingo zuten, enpresariak 

komunikazioaren behar eta onuraz aspaldian ohartu zirelako. Herbert 

Schmertz, Mobil-Oil konpainiako prresidente-ordea, Krevger-en 

teorien kontrakoa da. Horra hor, besterik ez bada bere liburuaren 

titulua:El silencio no es rentable114. Enpresari honek esperientzia 

zabala du Kanpo Harremanen arloan. Ezin da oharkabe pasa, 

                                                 
113 Aipu hau Cesar Coca eta Mª Pilar Diezhandino irakasleek agertzen dute bere liburuan (Periodismo 
económico.Paraninfo. Madrid. 1991). Jatorrizko aipua, ordea beste obra honetan azaltzen da: 
Galbraith, Jhon K. El crac del 29.Ariel,. Barcelona 1976. 
114 Schmertz, H./ Novak W., El silencio no es rentable. El empresario frente a los medios de 
comunicación.Planeta. Barcelona.1986. 
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adibidez, Schmertz-ek EEBBetako Armadatik pasa zenean, bertoko 

inteligentzia zerbitzuetarako egin zituen lanak, ezta J. Kennedy-ren  

kanpainetan izan zuen partehartzea. Bere buruaz mintzatzerakoan 

(1988:23), argiro egiten du: 

"(...) soy en realidad el director de una campaña 

política en marcha". 

Enpresariei hitzegiten dienean ere garbiro mintzo da (1988:14): 

"Los miembros de la prensa no siempre se darán por 

satisfechos con los comentarios de su representante de 

Relaciones Públicas. Si se dispone a ser un líder, necesita 

establecer una relación personal con la prensa. Cuando 

llegue el momento de crisis -y casi siempre llega en uno u 

otro momento- es inevitable que los periodistas quieran 

hablar con la persona situada en el plano más alto. Y si ése 

es su caso, ¿no se encontrará mucho más seguro en ese 

momento de crisis, si la prensa ya ha podido conocerle en 

una situación de menos tensión?". 

Milaka dira azkenaldion Schmertz-en aholkuak itsu-itsuan 

betetzera prestu agertu diren enpresariak. Horren lekuko dira nonon, -

eta batez ere negozioen munduan- azaltzen ari diren P.B.ak. Krevger-

ek defendatzen zuen erabateko isiltasunetik ustezko gardentasunera 

pasatu gara ia oharkabe, zeren duela urte gutxira arte hermetismoaren 

legea oraindik ere nagusi izan baita Estatu zein Euskal Herriko 

enpresetan. Arazoak egon badaude ordea. Gatazkak, gardentasuna eta 

irudia (kosmetika) bezalako kontzeptuak nahasten direnean gertatzen 

dira. Hala ikusten du behintzat alor honetan hainbat urtetako 

esperientzia duen José Luis Carrascosa irudi aholkulariak. Nahasmen 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  172 

hori da gainera hainbat P.B.k daukan fidagarritasun ezaren giltzarria 

eta kazetaritza ekonomikoa inguratzen duen mamua. 

Mamuak mamu, egia dena da, egun Estatu espainolean dauden 

500 enpresa garrantzitsuenetatik115, ez dagoela batere prentsa 

arduradunik gabe. Arduradun hauetatik gehienek (%80a) zeregin 

hauetarako arduraldi osoa ("full-time") dute. Enpresa handienek, 

barruko P.B.az gainera, kanpo aholkularia ere badute. Carrascosaren 

arauera, egun enpresen munduan dauden komunikazio arduradunen 

kopuruak, kazetaritza ekonomikoan dihardutenen berriemaileena 

hirukoizten du (3/1 proportzioa, beraz). Joera hau gainera, moteldu 

baino gehiago adituen eritziz, hamarraldi honetan, aregotu egingo da. 

Hala uste du behintzat IESEko (Instituto de Estudios Superiores de la 

Empresa) irakaslea den Vidal Abascal-ek. Burson Marsteller 

konpainiak egindako ikerketa batek agertzen duenez116, enpresari 

espainiarrek komunikazio ez publizitaria hemendik 2.000 urtera 

bitartean, asko gehituko dela  uste dute, publizitate konbentzionalak 

bere hartan jarrituko duen bitartean. Abascal-en aburuz, fenomeno 

honen zioa hauxe litzateke: enpresarioek orain komunikazioa lanabes 

estrategikotzat jotzen dute.  

Honen adierazlea da, baita ere, Espainian pasa den ikasturtean 

(1991ko azarotik 1992ko ekainera bitartean) Komunikazio 

enpresarialari buruz egin zen lehen masterra.  Bertan jorratu ziren 

gaiak hauxek izan ziren: Komunikazio plangintza, Kanpo zein 

                                                 
115 Carrascosa José Luis, "Información o cortinas de humo" in El Mundo del siglo XXI egunkariaren  
Comunicación izenburuko gehigarria. 1993-II-12. Enpresa hauek APIEk (Asociación de Periodistas 
de Información Económica) urtero kaleratzen duen Komunikazioaren gidaliburuan azaltzen da. 
116 Noticias de la comunicación aldizkaria (1991-XI-11/17). 
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barruko komunikazioa, Irudiaren inguruko auditoriak, Krisi 

garaietarako estrategiak, P.B.ak, Nortasun korporatiboaren diseinua, 

Bideo enpresarialak eta Bozeramaileen prestakuntza. Bi ziren master 

honen balizko hartzaileak: bi urtetik gorako esperientzia zuten 

enpresari eta profesionalak eta esperientziarik gabeko unibertsitariak 

(lizentziadunak zein karreraren azkenengo urteetan zebiltzanak). 

Babeslea, Banesto bankoa zen.  

2.7.1.- Mezubideak eta enpresa 

Jaurlaritzaren Ekonomia Departamenduak eraturik, 1990eko 

Urriaren 19an, "Enpresa eta mezubideak" izenburua zeraman 

ihardunaldia Donostiako Maria Cristina hotelean egin zen. Bertaratu 

zirenak bi sektoretan sailka zitezkeen: enpresa ertain eta handiko 

direktiboak eta komunikabideen inguruko profesionalak (P.B.etakoak 

zein mezubideetakoak).  

Egun, Estatu espainolean, enpresak mezubide eta kazetarien 

aurrean duen jokaerari buruz, TVEko Ekonomia saileko arduraduna 

den Javier Gilsanz mintzatu zen. Eta argiro mintzatu ere. Azkenaldion 

eta aipatu berri dugunez jarrerak aldatzen ari badira ere -batez ere 

enpresa handien artean- profesional honen eritziz, enpresarien jarrerak 

hiru motatakoak dira. Lehenengo taldean, edozein kasutan, arazoak 

izan ala ez, onena komunikabideetan ez agertzea defenditzen dutenak 

leudeke (Krevger-en filosofia gaurkotua, beraz). Talde hau gehiengoa 

da gaurregun ere. Normalean enpresa txiki eta ertainetan nagusitzen 

da jarrera hau.  
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Bigarren taldean leudeke komunikabideetan agertzearen alde 

daudenak, baina beraiei dagokien zerbait "saltzeko" bada soilik. 

Enpresa hauek informazio eta publizitatearen arteko mugak ez dituzte 

bereizten.  

Azkenengo taldean berriz, arazoak daudenean (krisiak) soilik 

agertzea defendatzen dutenak leudeke. Konklusio gisara, zera 

ondorioztatzen zuen Gilsanz-ek: komunikazioa gaurregun Estatuko 

enpresarientzat ez da giltzarria, komunikabideetan duten presentzia 

erizpide profesionaletan baino gehiago interes komertzialen arauera 

neurtzen bait dute. 

Aitatu ihardunaldian, Antonio López, BBVko prentsa 

arduraduna ere egon zen. Entitate hau -Sánchez Sasiain direktiboaren 

aginduz-, bere egitura barruan kazetari bat integratu zuen Estatuko 

lehendabiziko finantzial entitatea izan zen. Ordutik (1975)  hona, 

Antonio López Komunikazio eta Irudia izeneko Departamenduburua 

izan da. Bere esanetan, arazorik larriena, uneon, kazetari eta P.B.en 

artean dagoen konfidantza eza da. Horren aurrean, López-ek 

konponbide bakarra aurreikusten zuen: P.B.en espezializazioa. Bere 

agerraldia amaitzeko, zer pentsaerazi eman duen esaldi bat bota zuen 

(batez ere zetorren tokitik zetorrelako):  

 "En una soziedad democrática, la imagen no se 

impone, sino que se consensua". 

Ihardunaldi honen barruan, IBMko prentsa arduraduna, Antonio 

Etxarri, komunikazioaren behar eta onura azpimarratzen ahalegindu 
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zen, bere entzuleen artean enpresariak gehiengoa zirela jakinik. Hauek 

izan ziren, besteak beste, Etxarrik plazaratu zituen burutapenak:  

"La falta de comunicación, la información negativa 

equivale a rumor y polémica. Si usted no dice lo que 

realmente es su empresa [postulado este recomendado por la 

CEOE] otros se preocuparán de decir lo que no es cierto".  

Hitzok xede nabarmen bat zuten: P.B.en propaganda, hain zuen. 

Bestalde, Inforpress P.B.ak117 1992an zehar egindako ikerketa 

baten argiro frogaturik geratu zenez, enpresek gero eta protagonismo 

gehiago izan nahi dute mezubideetan. Ikerketaren helburua 

Komunikazio Departamenduen ugalketa  egiaztatzea zen. Guztira 

1.500 enpresei bidali zitzaien inkesta eta hauetatik 74k soilik erantzun 

zuten (%5a, beraz). Erantzuleen artean, komunikazio Departamendua 

zeukatenak nagusi ziren. Inkesta honetatik ateratzen ziren ondoriorik 

garbienak hauexek izan zitezkeen: 

-Azkenaldion, mezubideetara bidaltzen den informazio kopurua 

%30ean igo da. Enpresariek nahiago duten euskarria, oraindik ere, 

papera da. 

-Inkestatuen artean, ia 50ek krisi egoera bizi izan dute bere 

enpresan. 

-"Albiste izatearen" onurak hauxek lirateke: enpresaren irudia eta 

prestigioaren hobetzea eta (dohako) zeharkako publizitatea gehitu. 

                                                 
117 Gabinete hau komunikazio aholkularitza da. Ekonomia munduan murgildurik dago eta batez ere 
enpresen asesoramendua darama. "Dialogue" sarearen ordezkaria da uneon Espainian. Sare honek 
hamabost herritan du ordezkaritza (Europa eta EEBBetan batik bat). Guztira, 400 pertsonek lan egiten 
dute bertan eta 20.000 milioitako  fakturazioa dute urtero. 
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Inkestatutako enpresen artean, %59,4ko kasuetan P.B.ak 

erakunde barruan zeuden. Enpresatik kanpoko P.B.ak, %22,9a ziren. 

Gainerako %17,5ak ez zuen erantzun. 

 Argi zegoen beraz, enpresek (batez ere handiek) 

behar beharrezkoa ikusten dutela P.B.a bere egitura barruan kokatzea. 

Edozein kasutan, datu hauek erlatibizatu egin behar dira, inkesta 

erantzun zuten kopurua oso urria izan bait zen (%5a bakarrik). 

Carrascosak ziurtatzen zuenez, enpresa handienen artean denek dutela  

P.B.a bere egitura barnean. Horrezaz gainera, baliteke enpresatik at 

aholkulari bat izatea118. P.B.a egituratik at duten enpresak -hots 

Komunikazio aholkularitza baten zerbitzuak kontratatzen dituztenak, 

ertainak dira, normalean. 

Agirien agerpen mailari dagokionez, %30ak mezubideek beren 

komunikatuei harrera oso ona ematen dietela (agirien %70etik 

%100era bitartean argitaratuak) uste du. Gainerakoek, harrera nahiko 

kaxkarra ematen dietela uste zuten.  

Bidaltze-sistemari dagokionez, esan dezakegu teknologia berriak 

(modem, ordenagailuak, e.a.) oraindik ez direla gehiegi erabiltzen. 

P.B. gehienek metodo tradizionalak darabilzkite: gutuna, fax eta 

telefonoa. 

                                                 
118 Bitxikeria gisa esan, Josep Lluis Nuñez Barçako presidentea, klub-eko prentsa arduradunaz gainera 
-egunero ikusten duena- astean behin Pere Oriol Costa i Badia katedradunarekin biltzen dela (irakasle 
hau behin baino gehiagotan aitatu dugu ikerlan honetan). 
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Gabinete hauek, P.B. instituzionaleekin gertatzen ez den bezala, 

normalean, ez dute informazio gehiegirik sortzen. Aitatu inkestan 

azaltzen zenez, hilean hamar agiri baino gehiago bidaltzen zuten 

enpresen kopurua %10,8koa zen. Gainerako 90ak askoz gutxiago (1, 

2, edo 3 agiri hilean). Instituzioetako P.B.ek berriz, egunero igortzen 

dituzten oharrak eta sarritan bat baino gehiago gainera. 

Beste datu interesgarria hauxe zen: P.B. hauen lehentasunak 

prentsan zentratzen zirela; irratia eta telebista "urrun" dauden edo 

"helezinak" diren  medioak bezala kontsideratzen zituztela, alegia. 

2.7.2. Berezitasunak 

Atal honen 2.3. puntuan (P.B. baten funtzioak) luze eta zabal 

azaldu ditugu Komunikazio Departamendu baten zereginak eta 

betekizunak. Orduan esan bezala, funtzio horiek edozein 

erakunderentzat baliagarriak direla errepikatu behar dugu. Badira, 

haatik, enpresa munduko P.B.en izaera berezia definitzen dituzten 

beste berezitasun batzuk. 

Nuria Vilanovak dioenez119, ez dago oso argi enpresa baten, non 

kokatu behar den komunikazio arduraduna. Batzuk, zuzendaritza 

orokorraren azpian ipintzen dute (zuzendari exekutiboarekin hari 

zuzenean). Beste batzuk berriz, Marketing departamenduaren barruan.  

                                                 
119 "Las funciones del Gabinete de Prensa" in La empresa ante los medios de comunicación. 
Inforpress. Barcelona. 1990. 
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Batean zein bestean egon, Joan Costaren aburuz120, enpresaren 

irudiari atxeki dakizkion funtzio berezien artean, ondorengo hauek 

leudeke (1977:32): 

- Enpresaren egiazko nortasuna nabarmendu. 

- Prestigioa eta nabaritasuna transmititu. 

- Enpresaren benetazko garrantzia eta dimentsioa isladatu. 

- Nahigabeko mezuak murriztu. 

- Kapital merkatuaren atentzioa erakarri. 

- Koadro ertaineko pertsonalgoaren jarrera eta errendimendua 

hobetu. 

-Publizitatearen errendimendua hobetu. 

-Eritzi publikoa enpresaren alde jarri. 

-Enpresaren bilakaera isladatu. 

Joan Costak argi esaten du ere enpresa batek zein egoeratan 

luzatu behar dituen bere mezuak (1977:51): 

-Enpresaren irudi publikoa errealitatearekin bat ez datorrenean. 

-Enpresaren irudi publikoa eta bere egiazko bilakaera aurrez 

aurre daudenan. 

-Dagoen irudia ahula, motela edo sakabanatua denean. 

-Egiazko arazoak direla medio, enpresaren irudia kalteturik 

suertatzen denean (ekoizpen akatsak, barne gatazkak, grebak, e.a.). 

-Zuzendaritza aldaketa dagoenean. 

-Enpresaren eskuetatik at dauden faktoreek bere nortasuna 

ikutzen dutenean. 

-Enpresaren irudia zaharkitua gelditzen denean. 
                                                 
120 La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral. CIAC. Barcelona.1977. 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  179 

-Enpresaren irudi mugatuak bere garapena oztopatzen duenean 

(sektore oso zehatzetan espezializatzen denean). 

-Produktu baten ospeak enpresa berarena moteltzen duenean. 

-Burtsara atera behar denean. 

-Produktuak irudi amankomun baten azpian ipintzea komeni 

denean. 

-Zurrumurru ezezkorrak neutralizatu behar direnean. 

-Enpresen arteko fusioak daudenean. 

-Teknologi mailan, berrikuntzak egiten direnean. 

-Enpresa berri bat osatzen denean. 

Barru zein kanpoko komunikazioari dagokionez, bestalde, P.B. 

batek aurrera eraman ditzakeen ekintzen kopurua amaigabea izan 

daiteke. Robert D. Breth-ek nabarmentzen duenez121 (1972:227) 

hauek lirateke ekimen posible batzuk: langileei zuzendutako 

argitarapenak, iragarki taularako oharrak, urtealdiko balantzeak, 

gidaliburuak, txartelak, barne buletinak, gutunak, txostenak, 

memorandumak, e.a. 

Azkenaldion, enpresek garrantzi itzela ematen diete euren 

langileei zuzendutako aldizkariei. Enpresa handietan, agerkari hauek  

astekari edo hamaboskariak izan daitezke. Bertan azaltzen diren gaiak 

erabat "bigunak" dira: enpresak langileen seme-alabentzat ateratzen 

dituen dirulaguntzak eta bekak, gizarte arloko albisteak (ezkontzak, 

hileta-elizkizunak, bataioak, e.a.), enpresaren gorabehera 

ekonomikoak, e.a. Aldizkari guzti hauen helburua oso argi dago: 

                                                 
121 Las comunicaciones en la dirección de empresas.Seix barral. Barcelona. 1972. 
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enpresa eta bere soldatapekoen artean komunikazio lerro beroa 

sortzea; hau da, langileak motibatzea, enpresaren proiektua beraiena 

ere badela sinistaraztea eta, beraz, guzti horren ondorioz, gizartearen 

aurrean kanporatzen duen irudia baikorra izatea. Langile bakoitzak 

bere enpresaz plazaratzen duen eritzi hori, gero eta garrantzitsuagoa 

da enpresarientzat (ik. 2.3.2.2. puntua). 

 

2.7.3.- Zenbait eredu 

P.B.en erabilera nabariagoa izan da enpresa publikoetan 

pribatuetan baino, ezbairik gabe. Enpresa hauetako askok zerbitzu bat 

eskeintzen dio gizarteari, herritarrekin daude harremanetan egunero 

(Osasungintzan, garraioetan, e.a.).  Enpresa hauek proiekzio publiko 

handia dute, normalean. Eskaintzen duten zerbitzua kaskarra bada, 

hiritarrek protestatu egingo dute, erreklamazioak aurkeztuko dituzte, 

kexatu egingo dira. Beraz, enpresa hauetan behar beharrezkoa izaten 

da gizartearekiko harremanak bideratuko dituen Bulegoa edo 

Gabinetea, herritarren aurrean zerbitzuaren irudia eta kalitatea 

bermatuko duen Departamendua. Testuinguru honetan sartzen da bete 

betean P.B.aren zeregina. 

Enpresa publikoak bestalde, politikari askoren aparkalekua 

bihurtu dira azkenaldion. Politikagintzan buru belerriz sarturik egon 

ondoren, sarritan politikoak "luxozko erretirora" bidaltzen dituzte. 

Euren kargu publikoetan egon diren bitartean, funtzionari hauek 

komunikazioaren behar eta onuraz jabetu dira. Orain, enpresen 
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mundura pasa direnean, erizpide berdinak ezarri nahi dituzte, euren 

lanari zenbat eta ohiartzun handiena atera asmoz. 

Prozesu  honetan, enpresa pribatuak atzetik etorri dira, 

beranduago ohartu bait ziren komunikazioak egun duen garrantziaz. 

Nahiz eta beranduago iritsi, berahala jarri ziren martxan eta egun -

Carrascosak aitatzen duen legez- enpresa handi guziek badute bere 

P.B.a. 

Ataltxo honetan, zenbait enpresetako (publiko zein pribatu) 

P.B.en egitura eta funtzionamendua aztertuko dugu. Kasu guztiak, atal 

honen barruan diseinatu dugun eskema nagusiaren (2.3.1.) 

baliogarritasuna baieztatzera datoz. Gainetik bada ere, ondoren 

azalduko ditugun P.B.ak enpresa hauetakoak dira: RENFE, Eusko 

Trenbideak, "La Caixa", TVE (Catalunya), La Seda de Barcelona S.A. 

eta Michelin-Gasteiz. 

2.7.3.1.-RENFE 

Prentsari dagokion guztia gestionatzeko, RENFEk duen bulegoa 

honela deitzen da: Informazio eta Kanpo Harremanetarako Gabinetea 

(Gabinete de Información y Relaciones Externas)122. Madrilen du 

egoitza zentrala. Gabinete honek Barcelonan du delegazio bakarra. 

Hauek dira Gabinete honek dituen sailak: ekitaldi publikoak, barne 

harremanak, publizitatea, dokumentazioa, argitarapenak, prentsa eta 

idazkaritza orokorra. Barcelonako Delegazioaren funtzioak bat datoz 

guk 2.3.1. ataltxoan azaldu ditugun helburuekin. Ikus bestela 

                                                 
122RENFE. Gabinete de Información i Relaciones Externas de RENFE.Barcelona.1981. 
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ondorengo zerrenda eta konparatu eskema horrekin. Hauek dira 

betekizun garrantzizkoenak: 

-Prentsagirien idazketa 

-Prentsaurrekoen prestakuntza eta konbokatoria. 

-RENFEko goi kargudunek behar duten asesoramendua eskaini. 

-Mezubideetako arduradunekiko harremanak burutu. 

-RENFEri buruz azaltzen den informazioaren jarraipena eta 

balorazioa. 

-Prentsa laburpenak (egunero). 

-Dokumentazioa (artxibategiak) gaurkotuta mantendu. 

-Politika arloko,  Gizarte eta kultur erakundeekin harremanak 

(guk "eritzi sortzaileak" bezala definitu ditugunak). 

-GIREk (Gabinete de Información y Relaciones Externas) 

kaleratzen dituen argitarapenekin kolaboratu. 

2.7.3.2.- Eusko Trenbideak 

P.B. hau 1984an sortu zen123, garai hartan Luis Alberto Pradera 

(orain Bizkaiko Ahaldun nagusia) konpainiaburua zen. Lan istilu 

ugariz betetako garaia izan zen hura. Sindikatuek maiz jotzen zuten 

mezubideetara. Horrek Eusko Trenbideak-en Komunikazio Sailaren 

desitxuraketa ekarri zuen, praktikan "(sute) itzalketa" lanetarako 

bakarrik erabiltzen bait zen.  

1987an lehendakaritza aldatu zen Eusko Trenbideak-en. 

Praderaren ordez, Menoyo jauna etorri zen. Berarekin batera, 
                                                 
123 Aipamen hau egiteko, ezinbestekoa gertatu zait Mª Ines Odriozolaren laguntza. Eusko Trenbideak 
enpresako P.B.an aritu zen kazetaria da. Nire ikaslea izan zenean (1992-93 ikasturtean) lantxo hau 
entregatu zidan: Prentsa Bulegoak:Eusko Trenbideak-en kasua. Berataz baliatu naiz pasarte hau 
burutzeko. Beraz, nire eskerrik zintzoenak berarentzat. 
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Komunikazio sailaren zereginak aldatu ziren. Aurreko urteetan 

enpresak bereganatu zuen irudi gatazkatsua ezabatzea izan zuen 

helburu nagusia. Barne Komunikazio alorra asko bultzatu zuen, aitatu 

presidentak argi bait zeukan oso garrantzitsua zela "langile bakoitzak 

gizartearen aurrean bere enpresaz kanporatzen duen irudia eta 

sentimendua". Alde horretatik barne buletinen argitarapena asko 

bultzatu zen. Baita ere, barne lehiaketak, e.a. Helburua argi zegoen: 

langileak estimulatzea, motibatzea.  

Kanpo komunikazioari dagokionez, hiru ziren bertan bereizten 

ziren atalak: bezeroekiko arreta, kanpo harremanak eta 

mezubide/kazetariekiko harremanak. Honen barruan, lehen 

(Praderaren garaia) nagusi zen "sute-itzalketa" lana bigarren maila 

batetara pasa zen.  

Azkenaldion, Komunikazio Departamendua hiru sail ezberdinez 

osatzen da: Marketing saila (Publizitatearen gestioa), Barne 

Komunikaziorako saila eta Harreman Saila (Kanpo komunikazioa). 

2.7.3.3.-La Caixa 

Caixa de Pensions, "La Caixa"-ren kasuan  prentsarekiko 

harremanak Departament D'informació i Relacions Exteriors deritzan 

Sailaren bitartez bideratzen dira124. 

Honela osatzen zen: prentsa-arduradun bat, bi erredaktore, 

laguntzaile bat eta beste bi argazkilari. 

                                                 
124 La Caixa. Departament D'Informacio i Relacions Exteriors de la Caixa de Pensions. Barcelona. 
1981. 
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Betetzen ziren funtzioak, hauxek: Informazioaren bideraketa, 

barne komunikazioa (buletinak, aldizkariak, e.a.) eta kanpo 

komunikazioa. 

2.7.3.4.- TVE (Catalunya). 

Euskal Herrian gertatzen ez den bezala, TVEk Catalunyan 

betidanik izan du izaera propioa. Honen adierazlea da, ezbairik gabe, 

herri honetan duen Produkzio Zentroa eta, horren ondorioz, 

azpiegitura sendoa. 

Kasu honetan, P.B.a Komunikazio eta Kanpo Harremanetarako 

Gabinetearen barruan kokatzen da125. Pertsonalari dagokionez, P.B.a 

honela osatzen da: Prentsa-arduraduna, kazetari bat, programa-

laguntzailea, administrari-laguntzailea, lau argazkilari eta laguntzaile 

bat. Nagusiki, lau dira P.B.ak betetzen dituen funtzioak: 

-Informatiboak: Asteko programazioaren aurrerapena (medioei), 

Catalunyarako emitituko den programazioaren aurrerapena, 

"TVE/SA" izeneko buletinaren gauzapena, Informazio grafikoaren 

banaketa, e.a. 

-Dokumentalak: Artxibo orokorra, eguneko prentsa-laburpenak, 

txosten bereziak, e.a. 

-Editorialak: maiztasun ezberdinez kaleratzen diren 

argitarapenen edizioa. 

                                                 
125 TVE. Memoria de organización y funcionamiento de la Oficina de Prensa de Televisión Española, 
S.A. en Barcelona. 1981. Barcelona. 
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-Mezubide/kazetariekiko harremanak: Medio ezberdinetan 

telebistaz arduratzen direnekin harremanak landu, prentsaurrekoen 

prestakuntza, erreportaia eta elkarrizketen prestakuntza, e.a. 

2.7.3.5.- La Seda de Barcelona, S.A. 

Kasu honetan, Informazio Gabinetea, enpresaren Zuzendaritza 

Sozialaren barnean kokatzen da126. Bulego honek betetzen dituen 

funtzioak hauek dira: 

-"Actualidad de la Seda" hilekariaren edizioa. 

-Enpresaren funtzionamendurako behar beharrezkoak diren 

barne oharren edizioa (komunikatuak, oharrak, e.a.). 

-Hiru hilabetetik behin, enpresaren egoera ekonomikoari buruz 

egiten den txostena. 

-Maiztasun irregularrarekin kaleratzen diren dokumentuen 

edizioa. 

-Mezubide ezberdinetara bidaltzen diren prentsagirien 

bideraketa. 

-Zuntz kimikoen sektorea eta zehazki "La Seda"ri buruz agertzen 

diren informazio guzien jarraipen eta sailkapena. 

-Mezubideetako ordezkari eta kazetariekiko harremanak. 

-Dokumentazio zerbitzua. 

-Kanpoko bisitaldien prestaketa. 

-Enpresa barruko zuzendariekiko harremanak. 

 

2.7.3.6.-Michelin-Gasteiz. 

                                                 
126 Seda (La).La Seda de Barcelona, S.A. Barcelona. 1981. 
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Ia 4.000 langile ingururekin, enpresa hau da Araban dagoen 

garrantzitsuena eta Euskalherrian dauden handienetarikoa. 

Estatu osorako daukaten azpiegituraz gainera, Michelin-ek badu 

P.B. bat Gasteizko faktorian. Horren ardura, Antonio Fz. de Alaiza 

kazetariari dagokio127. Bere lanak barru zein kanpoko 

komunikazioarekin du zerikusia. Hauek dira, besteak beste, pertsona 

honek burutzen dituen lanak: 

- "El eco" astekariaren edizioa (Michelin-Gasteizko 

pertsonalgoarentzat soilik). 

-  Gasteiztik Madrilera bidali behar diren albisteen edizioa (BIB 

aldizkarian argitaratzeko. Hilekari hau Michelin-ek Estatuan dituen 

11.500 langileen artean zabaltzen da). 

- Irargarki-Taulan agertzeko argitaratzen diren ohar guztien 

onespena. 

- Erakunde publikoetako bisitarien harrera. 

- Enpresak langileen batzordearekin egiten dituen bileretara 

joatea eta horren berri komunikabide guztietara ematea. 

- Enpresaren garapenarekin zerikusia duten albisteen plazaratzea 

eta informazio horien jarraipena (artxibategia). 

 

Funtsean, sei kasu hauek (RENFE, Eusko Trenbideak, La Caixa, 

TVE-Catalunya, La Seda de Barcelona eta Michelin-Gasteiz) 2.3.1. 

                                                 
127 Kazetari honek parte hartu zuen ikerlan honen egileak 1991ean antolatu zuen Prentsa Bulegoei 
buruzko lehen Mintegian (1991-IV-10). 
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atalean azaltzen diren funtzioak betetzen dituzte (nabardurak 

nabardura, noski). 

 

2.8.- Komunikazio Aholkularitzak 

Irudi kontseilariak, Konsultingnak, Komunikazio aholkulariak, 

Kanpo Harremanetarako Gabineteak,... Bata zein bestearen mugak 

non hasi edo amaitzen diren zaila da oso bereiztea. Epigrafe honetan 

sartu ditugu komunikazioaren alorrean, enpresa nahiz instituzioei 

zerbitzu espezialduak eskeintzen dizkieten aholkularitzak.  

Enpresa guzti hauek izendatzeko Komunikazio Aholkularitzak 

adiera hautatu dugu, errealitatearekin  ongien datorren kontzeptua 

delakoan. Argi gera bedi, hala ere, deitura honen azpian sartzen 

ditugula baita ere aipatu zerbitzu horiek eskeintzen dituzten gainerako 

enpresa guziak (Asesorías de Imagen, Gabinetes de Relaciones 

Externas e.a.). Kanpoan gelditzen dira, haatik, Publizitatearen 

alorrean soilik aritzen diren guztiak (Publizitate agentziak, Marketing 

alorrekoak, e.a.). Esan beharrik ez dago, kasu guztietan, erakunde-

kanpoko P.B.ez ari garela (ik. 2.4. puntua). Ez besterik, beraz. 

Lehendabizi esan behar da, sektore honen inguruan dagoen 

espezializazioa oso handia dela eta hori, egun, alor honetan dauden 

elkarte profesionalen ugalketan isladatzen dela. Dagoenekoz, lau dira, 

sektore honetan  sar genitzaken elkarteak: ASECOM (Asociación 

Española de Asesores de Comunicación), APROCI (Asociación 

Profesional de Comicación Interior), ATECIN (Asociación Ténica de 
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Comunicación Institucional)128 -azken bi hauek ADECOM-en barruan 

sartzen dira- eta ADECEC (Asociación de Empresas Consultoras en 

Relaciones Públicas y Comunicacion).  

Asko dira azkenaldion -azken bost urteotan batez ere- sortu diren 

Aholkularitzak. 80ko hamarraldiaren erdialdetik aurrera Espainian 

bizi izan zen  momentu ekonomiko onuragarria erabakiorra gertatu 

zen. Egoera probetxagarri honek sortarazi zuen baikortasunaz 

kutxaturik, hainbat enpresek epe laburrean (pare bat urtetan) euren 

publizitate gastuak bikoiztu eta hirukoiztu egin zituzten. Horren 

ondorioz, sektore honetan mugitzen ziren enpresak ere ugaldu ziren. 

Ugalketa hau, hala ere, hiriburu handi inguruetan soilik gertatu da 

(Madril, Barcelona). Euskal Herrian, adibidez, ez da hainbeste 

somatu. Eusko Jaurlaritzak, 1992an argitaratu zuen Komunikazio 

gidaliburuan konproba daitekeenez, Komunikazio Aholkularien 

orrietan zortzi enpresa besterik ez ziren agertzen (Euskal Komunitate 

Autonomoaren esparruan). Beraz, "boom" hori garrantzitsua izan 

arren, Euskal Herrira, dagoenekoz ez da iritsi. 

Bestalde, Komunikazio Aholkularitzen merkatua bidegurutzean 

dagoela esan behar da. Europa eta mundu kapitalista osoa jasatzen ari 

den krisialdi ekonomikoak gogor astindu du sektore hau. Orain bi urte 

adituek sektore honetarako iragartzen zituzten prebisio hedakorrak -

93ko mugen desagerketa zela medio- iragarkizunen alorrean gelditu 

dira. 

                                                 
128 ASECOM kanpo komunikazioaz arduratzen da batik bat, enpresen munduari lotuta gehien bat. 
APROCIk Barne Komunikazioaren alorra jorratzen du, baita ere enpresa munduaren barruan (barne 
buletinak, aldizkariak, urtealdiko balantzeak, e.a.). ATECIN instituzio mailan aritzen da (Udalak, 
Aldundiak, Gobernuak, e.a.). 
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Zenbat Komunikazio Aholkularitza daude uneon Estatu 

espainolean? Ez dago argi. Iturri ezberdinen arauera, estimazioak 

200tik 500era bitartean ibiltzen dira. ASECOM elkarteko 

presidentearen arauera, José González129, 500 inguru dira. José M. 

Hermida adituarentzat berriz, 180. Dena dela, iturri guztiak bat datoz, 

sektore honek azkenaldion izan duen hazkunde ikaragarria 

azpimarratzerakoan. Kontutan hartu behar da, Aholkularitza gehienak 

mundu ekonomikoan soilik aritzen direla. Egun, merkatu 

bibliografikoan P.B.ei buruz dauden obra gehienek enpresaren 

irudiarekin zerikusia dute. Horrek argi erakusten du lehentasunak 

zeintzuk diren eta nondik nora doazen prebisioak. 

José Gonzalez-en ustez, 4.000 dira uneon Estatu osoan era 

guztietako P.B.etan diharduten kazetariak130. Hermidaren eritziz, 

Komunikazio Aholkularitzaren merkatu honek 4.000 milioi 

fakturatzen du urtean. Ez da zifra handia beste zerbitzuekin 

konparatuz baino estimagarria da, ezbairik gabe, sektore honek duen 

balio erantzia aintzat harturik. Aitatu adituaren ustez, sektore honen 

balizko merkatua 40.000 milioitan kalkula daiteke (krisi aurreko 

zifrak dira hauek). Erresuma Batuan, Komunikazio Aholkularitzen 

urteko fakturazioa 35.000 milioitan dago. 

                                                 
129 Datu hauek, ikerlan honen egileak 1991ko urriaren 16an, José Gonzalez-ekin izandako 
elkarrizketan lortu zituen. 
130 Zifra hau txikiegia gelditzen da, sindikatu, partidu politiko, herri elkarte, erakunde ez 
gubernamental, enpresa mundua eta  administrazioan dauden P.B. guztiak kontutan hartzen baditugu. 
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Irudi kontseilari edo aholkularien inguruan literatura asko idatzi 

da, eta ez beti oso ona. Julio García Castillok (Hermida, 1992) 

dioenez131: 

"El término asesor de imagen tiene resonancias 

mágicas.(...) Asesores de imagen los hay honestos, capaces, 

con tarifas razonables...y también 'de los otros'. Me referiré 

a estos últimos que son mucho más divertidos y entroncan 

con la picaresca. Una picaresca de moqueta, secretaria 

despampanante y teléfono en el coche". 

Sarritan, parafernalia guzti hau ez dator bat errealitatearekin. 

Orduan hasten dira komeriak: ohiuak, haserrealdiak eta telefono 

deiak. Ikerlan honen VI. atalean ikusiko dugunez, Estatuko egunkari 

nagusienetako zuzendari eta erredaktore-buruentzat, Aholkularitza 

hauek dira -P.B. guzien artean-  sinesgarritasun maila baxuen 

daukatenak.  

2.8.1.- Funtzioak 

Azkenengo hiru urteotan ikerlan honen egileak egindako 

behaketen ondorioz, Komunikazio Aholkularitza baten funtzioak edo 

zerbitzuak hauek direla, esan genezake: 

-Komunikabide/kazetariekiko harremanak. 

-Krisi garaiko komunikazioa. 

-Bideo-albisteak. 

-Irudi-auditoriak. 

-Barne komunikazioa (aldizkariak, buletinak, memoriak, 

txostenak, e.a.). 
                                                 
131Hermida, José M. Gabinetes de Comunicación de España, ¿cómo dice?. A.a. 
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Komunikazio Aholkularitza baten zerbitzuak eskatzerakoan, 

normalena planing bat (plangintza bat) diseinatzea da; hots, enpresa 

edo instituzio horrek dituen helburuak edo arazoak kontutan izanik 

(irudi kaxkarra, lan istiluak, funtzionamendu txarra, e.a.), antolaketa 

bat asmatu, irudi hori ezabatu eta erakunde afektatuak nahi dituen 

ideiak gizartean zabaldu. 

Komunikabide/kazetariekiko harremanei dagokienez, ez dugu 

hemen errepikatuko 2.3.3.1.1. eta 2.3.3.1.2. puntuetan azaltzen den 

guztia. 

Aholkularitza hauen lan mardulena, normalean krisi garaiko 

komunikazioan zentratzen da. Unean uneko larrialdiak direla medio, 

Gabinete hauen zerbitzuak eskatzen dituzten erakundeek urjentziazko 

premiei aurre egin behar izaten diete. Estutasun hauek era askotakoak 

izan daitezke: konpetentziaren erasoak, zurrumurru interesatuak, 

manipulazio informatiboak, hondamenak, istripuak, gestio txarraren 

ondorioz sortutako arazoak, zaharkituak gelditu diren produktuak, 

sabotaiak, e.a. Kasu guztietan ondorengo pausu hauek jarraitzea 

aholkatzen da:  

-Egoera kritikoaren azterketa sakona. 

-Plangintzaren gauzapena (arazoak zuzentzeko behar diren 

neurriak zehaztu). 

-Erantzuna burutzeko behar diren materialen edizioa. 

- Diseinaturiko plangintza martxan jarri. 

-Krisiaren garapena aurrera joan ahala, unean uneko azterketa. 

-Larrialdia pasatutakoan, balantze sakona. 
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Aholkularitza hauek ere bideo-albisteak prestatzen dituzte. 

Notizia hauek, irudiaren laguntzaz, bideoz grabatzen diren agiriak dira 

telebista katea ezberdinetara bidaltzeko. Horretarako telebistaren 

berezitasunak ezagutzen dituzten profesionalen partehartzearekin 

kontatzen da. Zerbitzu honen barruan, bezeroei ere ematen zaie albiste 

horrek katea ezberdinetan izan duen tratamendua eta jarraipena. 

Bestelako bideoak ere ekoizten dira (industrialak, promoziozkoak, 

e.a.), noski. 

Zertan datza irudi-auditoria bat?. Labur esanda, hauxe da: 

erakunde baten irudi azterketa; hau da, aldez aurretik egina dagoen 

itaunketa bati jarraiki, erakunde baten imajinarekin zerikusi duten 

faktore guzien ikerketa sakona. Horretarako komunikazioaren 

alorrean adituak diren pertsonak soilik kontratatzen dira. Pertsona 

hauek ikuskatzaile gisara egiten dute lan. Elkarrizketatuak ez daki 

norentzat den inkesta, ezta nork ordaintzen duen. Azterketa honen 

ondorioak afektatuari bideoz eta idatziz entregatzen zaizkio. Metodo 

hau oso egokia da erakunde batek izan ditzakeen hutsuneak 

mugatzeko eta zuzendu asmoz, behar diren neurriak zehaztu ahal 

izateko. 

Barne komunikazioari dagokionez, gogoan izan 2.3.2.2. puntuan 

azaldutako guztia, arlo honetan ere  guztiz aplikagarria delako. 

 

2.9. Albistegarritasuna 

2.9.1.- Albistegarritasunaren garrantzia 
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Albistegarritasuna (ingelesez newsworthiness; noticiabilidad, 

gaztelaniaz) notizia zer den definitzen duten elementuak dira. 

Hurrengo azpiatalean argituko dugunez, mundu osoko kazetari eta 

mass-medioek irizpide nahiko amankomunak darabilzkite albistea zer 

den definitzerako orduan. Euren mezuak igortzerakoan, P.B.etan 

diharduten kazetariek irizpide horiek zeintzuk diren jakin behar 

dituzte132. Eta ez jakin bakarrik, erabili ere, noski. Honek zera dakar: 

albisteen hautaketa eta kodifikazio prozesua ongi menperatzea. Kode 

hauek nahiko standarizaturik daudela esan dugu. Era horretan, 

P.B.etatik mezubideetara bidaltzen diren mezuak aski landuak -hots, 

kazetal erizpideekin elaboratuak- izango dira, diskurtso informatiboan 

erabilgarriak izan daitezen. Albistegarritasunaren irizpide horiek 

berez sortu beharrean, aldez aurretik eta artifizialki prestatzen 

direnean, prozesu hau nahiko arriskutsua gerta daiteke.  W. Lance 

Bennet-ek ongi adierazten du133 arazo honen garrantzia (1983:35): 

"In this world of media reality, newsworthiness 

becomes a substitute for validity, and credibility becomes 

reduced to a formula of who applies what images to wich 

events under what circumstances". 

Era horretan, hartzailearenganaino iristen diren albiste asko eta 

asko ezerezean geldituko lirateke azterketa zehatz bat eginez gero. 

P.B.etan diharduten kazetarien gogoetan helburu garbia dago: 

mezubideetan "agertzea", nola edo hala, baino azaltzea. Beraz, 

sarritan albisteak beraiek sortu behar dituzte. Berdin dio 

                                                 
132 Maria Delas, Monserrat, "La televisión" in La empresa ante los medios de comunicación. 
Inforcongress. Barcelona. 1991. Garai hartan, Maria Delas, A3 televisión kateako informatiboetako 
arduraduna zen. 
133 News, the politics of  illusion. Longman, USA. 1983. 
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promozionatzen ari diren gertaerak aparteko garrantzirik ez izatea. 

"Medioetan egotea" hobesten da. Aitatu  egilearen ustez, albiste bat 

argitaragai izateko ondorengo hiru aholku hauei jarraitzea aholkatzen 

da134 (1983:36): 

-ahal den argiena izatea (interpretazio beharrik ez duena). 

-komunikabideak mezu horrekin saturatzea.  

-mezuaren sinesgarritasuna erakusten duten frogak aurkeztea. 

Lanceren ustez, klabe hauen domeinuan maisuak dira irudi 

diseinadoreak. Lan hau erraza ez dela aitortzen du135 autore honek 

(1983:41): 

"Effective image making requires sophisticated 

understanding and use of various communication 

techniques". 

Lanceren aburuz, egungo mezubideetan azaltzen diren albiste 

asko eta asko notiziak baino gehiago pseudogertaerak besterik ez 

dira, hau da, aldez aurretik, mezubideen atentzioa sortarazteko 

planifikatzen diren "albisteak". Boorstin-en (Lance, 1983:47) ustez, 

hauek lirateke pseudogertaera batek eskuharki aurkezten dituen 

ezaugarriak: 

-Ez da berez sorturiko gertaera, norbaitek aldez aurretik 

planteatu, planifikatu  edo bultzatu duen lan baten ondorioa baizik. 

-Mezubideen berehalako atentzioa sortarazteko egina  da. 

-Errealitatearekin duen lotura anbiguoa oso da. 

                                                 
134 Ibid.. 
135 Ibid. 
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Gaur egun, P.B.ek sortarazten duten albiste asko eta asko 

pseudogertaerak direla esan genezake. Pseudogertaera hauen 

portzentaia handitu egiten da nabarmenki hauteskunde garaietan. Aldi 

horietan, hauteskunde informazioaren barnean mezubideetan azaltzen 

diren albiste gehienak artifizialki sortuak dira, hau da, 

komunikabideen atentzioa piztu asmoz asmatuak. 

Joera hauen ondorio kaltegarriez jabetzen diren kazetariak gero 

eta gehiago dira. Hala ere, notizia horiek ohiartzun zabala dute toki 

gehienetan, mezubideetan oraindik ere nagusitzen den inertzia bide 

honetatik bait doa.  

Beraz, eta labur esanda, egungo sitema komunikatiboaren nondik 

norakoak kontutan izanik, albistegarritasunaren klabeak menperatzen 

dituzten pertsonek edo P.B.ek medioetan  arrakasta lortzeko dituzten 

aukerak oso handiak dira. "Arrakasta" esandakoan, mass-medioetan 

beraien mezuak behar bezala, hots, baldintza onenetan agertzea esan 

nahi da. 

Aurrera segi aurretik, ikustagun zeintzuk diren autore ezberdinen 

erauera, albistegarritasunaren definizioan parte hartzen duten 

faktorerik garrantzitsuenak. 

2.9.2.- Albistegarritasunaren faktoreak 

Albiste-baloreak edo albistegarritasunaren faktoreen gaia 

Gatekeeping delakoaren auzian bete betean azaltzen zaigu. 

Gatekeeping inguruan Pamela J. Shoemaker irakasle iparamerikarrak 
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egin berri dituen ekarpenak oso interesgarritzat jo daitezke136. Autore 

honek gatekeeping zer den honela azaltzen du (1991:1): 

"(...) is the process by wich the billions of messages 

that are available in the world get cut down and transformed 

into the hundreds of messages that reach a given person on a 

given day". 

Beste modu batetara esanda, munduan egunero eskuragarri diren 

mezu guztietatik (mila milioika), zenbaitzuren hautaketa posible 

egiten duen prozesua. Hau da, albistegai diren guzietatik albisteak 

izatea posible egiten duen ihardupidea. Gure asmoa prozesu hori 

arautzen duten mekanismoak ikertzea da, horiexek baitira P.B.ek 

euren mezuak zabaltzeko sarritan darabilzkiten erizpideak. 

Grafikoki azalduta honelako zerbait izango litzateke 

(Shoemaker, 1991:10):  

 Albiste iturriek (AI) albistegai  (A) ugari igortzen 

diete mass-medioetako gatekeeper-i. Hauek, hautaketa prozesu bat 

burutzen dute (gatekeeping).Horren arauera, item batzuk (albistegai 

batzuk) kanporatuak, baztertuak izango dira (B a) eta beste batzuk 

berriz hautatuak (H a). Hauek dira hartzaileengana (H) iristen direnak. 

                                                 
136 Biziki irakurgarria deritzot Gatekeeping izeneko liburuxkari (Shoemaker, Pamela, J., Sage 
publications, Newbury Park, C.A. 1991). Bertan, kontzeptu honek azken berrogeita hamar urteotan 
izan dituen definizioak biltzeaz gainera, gatekeeping prozesuak gizartean duen eragina azaltzen da. 
Alde horretatik, teorizazio sakon bat eskeintzen da, gatekeeping-aren alde guziak zehatz-mehatz 
aztertuz. Liburuxkaren azkenengo partean, Pamela J. Shoemaker-ek gatekeeping eredu berri bat 
proposatzen du. Obra osoa interesgarria izan arren, azkenengo parte hau bereziki arreta gehien merezi 
duena da. 
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Atal honek duen helburua zera da, hautaketa-bazterketa prozesu 

horiek zuzentzen dituzten arauak aztertzea, sakontzea, azaleraztea.  

Prozesu honen ikerketan  berrogeita hamar urte pasa dira. Aditu 

eta komunikologo frankok utzi du bere aztarna gatekeeping delako 

fenomenoaren inguruan osatu den literaturan. Ezin da ahaztu prozesu 

honek egungo sistema komunikatiboan duen garrantzia. Gatekeeping -

aren ondorioak ikaragarri inportanteak dira. Gatekeeper-ek egunero 

burutzen dituzten hautaketa eta kanporaketen ondorioek "errealitatea"  

marrazten dute (errealitatearen ikuspegi bat, noski). Guganaino -

hartzailearenganaino- iristen den errealitatearen pertzepzioan eragin 

zuzena dute. Hala defenditzen du Shoemaker irakasleak. Bere ustez,  

(1991:4), gure bizimodua, giza-harremanak, inguratzen gaituen 

mundua bera gatekeeping  prozesuaren ondorioak dira. 

Hainbesteraino iristen ote den ala ez zalantzan jarri gabe, argi dago 

prozesu honek duen eragina oso garrantzitsua dela. 

Asko izan dira, esan bezala, azken berrogeita hamar urteotan, gai 

honen inguruan plazaratu diren eritziak eta lehiatu diren adituak. 

Albiste-baloreen definizioari dagokionez, bereziki aipagarriak dira 

Herbert J. Gans137, P. Golding/P. Elliot138 eta Gaye Tuchman139 

adituek egindako aportazioak. Gure artean badira ere ekarpen 

interesgarriak egin dituzten beste irakasleak (Villafañe, Bustamante, 

Prado140, José Luis Dader141, Pere-Oriol Costa i Badia142, Lopez 

                                                 
137 Deciding what's news. Vintage Books. New York. 1980. 
138 Making the news. Longman. London. 1979. 
139 La producción de la noticia. Gustavo Gili, Barcelona. 1983. 
140 Fabricar noticias. A. l. 
141 "La personalización de la política" in Opinión pública y comunicación política.  (Askoren artean). 
EUDEMA. Madril. 1990. 
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Escobar/Sanchez Yncera143). Bigarren maila batean, baina 

interesgarriak dira ere Mauro Wolf144, Van Dijk145, Martin Mayer146 

eta Gerald B. Silverman147 adituek egindako aportazioak. 

Funtsezko kontzeptuetan, teoriko guzti hauen ekarpenak bat 

datoz. Batzuren zein besteen teoriak ondoen biltzen dituena, agian 

Mauro Wolf  izango da. La investigación en la comunicación de 

masas deritzan obran. Berak, batez ere Gans eta Golding/Elliot 

adituek egindako erkarpenak biltzen ditu. Horren arauera, albiste-

baloreak definitzen dituzten erizpideak bost ikuspuntu ezberdinen 

arauera sailka daitezke: sustantiboak, produktuari (albisteari) 

dagozkionak, medioari dagozkionak, hartzailegoari dagozkionak eta 

konpetentziari dagozkionak. Labur azalduta, hauek lirateke kategori 

bakoitzaren barruan sartzen diren erizpideak: 

ERIZPIDE SUSTANTIBOAK  

-Protagonistaren statusa. Zenbat eta ospe handiagokoa izan, 

hainbat hobe. 

-Interesa. Albistean jorratzen den gaiak interes zabala izatea. 

-Etorkizunerako proiekzioa. Normalean, etorkizunean jarraipena 

duten gertakizunek harrera ona dute mezubideetan. 

 

                                                                                                                                          
142 Proyecto docente presentado al concurso para la plaza de catedrático de Teoría, Historia y 
Estructura de la comunicación social. Barcelona. 1991. 
143 Contexto y selección informativa. Universidad de Navarra. Departamento de Comunicación 
Pública. Serie "Notas de trabajo". 2. zenbakia. Iruñea.1991. 
144 La investigación en la comunicación de masas. A. l. 
145 La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información.. Barcelona. 
Paidos. 1990. 
146 Making news. Doubleday. New York. 1987. 
147 "The Capitol Press corps" in Empire State Report. March. New York. 1991. 
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PRODUKTUARI DAGOZKION ERIZPIDEAK  

-Ekintza. Ekintza bat irudiz hornitua agertzen bada, askoz hobe. 

-Erritmoa. Ezinezkoa bada albistea irudi erakargarriez hornitzea, 

erritmo egokia bilatu behar da beste baliabideak erabiliz: azalpen 

ttukuna, aurkezpen itxurosoa, e.a. 

-Globaltasuna. Arazoaren pertzeptzio globala eskeintzen 

laguntzen duten elementuak aportatzen badira, hainbat hobe. 

-Argitasuna. Lengoaia modu argi eta arinez erabili behar da. 

-Standar tekniko  minimoak.  

 

MEDIOARI DAGOZKION ERIZPIDEAK  

-Ikusgarritasuna. Zenbat eta material ikusgarriagoz hornitu, 

hainbat hobe. 

-Formatoari egokitutako produktuak. Espazioa eta denbora 

kontutan hartuz, medio bakoitzaren ohitura produktiboak zaindu behar 

dira (prentsaurreak egun eta ordu egokienetan konbokatuz, 

prentsagiriak medio bakoitzaren ezaugarrietara -irratia, telebista, 

prentsa- moldatuz, e.a.). 

 

HARTZAILEGOARI DAGOZKION ERIZPIDEAK  

-Hartzaileekiko identifikazioa. Jendearekiko identifikazioa 

sortarazten duten berriak arreta gehien pizten dutenak dira. 

-Albiste-zerbitzuak. Albisteak jendeari eskaintzen zaizkion 

zerbitzuak izan behar dira. 

-Arinak. Konplikazio gehiegirik gabeak. 
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KONPETENTZIARI DAGOZKION ERIZPIDEAK  

-Scoop-ak. Eskaini behar dugun albistea, medio batentzat 

primizia bada, askoz hobe. 

-Ikusmin elkarkaria. "Guk ez badugu ematen, besteek 

(konpetentzia) emango dute", entzuten da sarritan erredakzioetan. 

Albiste asko eta asko arrazoi horregatik aukeratuak izaten dira . 

Ondoren, beste autoreek azpimarratzen dituzten baloreak 

azalduko ditugu, errepikapenak ekidinez. Dader-ek egiten duen 

sailkapena hauxe da: 

-Sinpletasuna/Argitasuna. 

-Inpaktu dramatikoa. 

-Bitxikeriak. Normaltasunetik at dauden gertaerak (zakurra eta 

umearen eredua)148. 

-Aurrez iragarri ezinak diren gertaerak. Ezbeharrak, suteak, 

hondamendi naturalak, e.a. 

-Berehala kubritzeko aukera eskeintzen duten gertaerak. 

-Hurkotasun geografikoa. Erredakziotik gertu egotea. 

-Berezkotasuna. 

-Egoera kritikoak. Gatazkak, krisi egoerak, e.a. 

 

Costa i Badiak hiru faktoreok azpimarratzen ditu: 

-Giza interesa. 

-Gertagaitza izatea. 

-Jendearen interesa. 

                                                 
148 Zentzu honetan argigarria da Gerald Silverman-ek egiten duen hausnarketa (1991:30): "Some 
politicianssayif you're not the governor, you almost have to do something bizarre or criminal before 
the media will take notice". (Op. cit.) 
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Lz. Escobar eta Sanchez Yncera irakasleek berriz, albistearen 

ikuspuntua erabakitzerakoan medio bakoitzaren bezeroek duten 

eragina azpimarratzen dute (1991:39): 

"Son las clientelas las que influyen en esos modelos de 

composición. El caso que hemos estudiado nos revela la 

existencia de una particular simbiosis entre la línea editorial 

de las publicaciones y la clientela a la que finalmente se 

acaban dirigiendo las organizaciones informativas". 

Beraz, egileentzat argi dago, albisteen hautatze prozesuan, medio 

bakoitzaren hartzailegoak duen karakterizazioak zerikusi handia 

duela. Costa i Badia eta Wolf-ek ere, bakoitzak bere aldetik, 

fenomeno honen garrantziaz ohartarazi dute. 

Villafañe, Bustamante eta Pradok ondorengo albiste-baloreok 

azpimarratzen dituzte: 

-Subjetoaren nabaritasun-maila ("star-system"). 

-Gehiengoaren interesa. 

-Gatazka-maila. 

-Afektatuen kopurua. 

-Irudi onak. 

Gauzak honela eta egun komunikazio sistemak pairatzen dituen 

"keria" guztiak kontutan izanik, hauek izango lirateke "albiste 

perfektua"ren koktaila prestatzeko behar diren osagaiak:  

-Ospe handiko protagonista(k) (goi mailako politikaria, aktore 

edo kirolari ezaguna, e.a.). 

-Interes handiko gaia (afektatu askorekin). 
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-Gatazka-maila nabarmena (krisi egoerak, enfrentamendu 

giroa, iruzurrak, barne zatiketak, e.a.) 

-Ikusgarritasun handikoa (irudi erakargarriez hornitua. 

Horretarako oso egokiak dira ezbeharrak, hondamendi naturalak, e.a.). 

-Bitxikeriez josia. (Normaltasunetik at dagoen guzia). 

Osagai guzti hauek zenbait superlatiboz apaindurik agertzen 

badira, "notiziarik onena" lortuko genuke, hau da, mass-medio 

guztiek jaso beharko luketena. Egungo sistema informatiboan, 

superlatiboek duten presentziari guztiz neurriz kanpokoa dela 

deritzogu. Aspektu hau gainera ez da oso aztertua izan orain arte 

aitatu ditugun  adituen lanetan. Superlatiboen inflazio honek, topikoen 

presentzia ikaragarriarekin batera, lengoaia informatiboaren 

pobretasuna areagotu besterik ez du egiten. Arazo honen larritasunaz 

jabetzeko nahikoa da edozein gazeta irakurri edota telebista nahiz 

irratiko albistegia entzutea. Laster  topatuko gara hauek bezalako 

esaerekin:  

-"(...) azken berrogei urteotako lehorterik garrantzitsuena (...)". 

-"(...)azken hamarkada hauotako udazkenik euritsuena(...)". 

-"(...) gehien nabarmendu den kirolaria(...)". 

-"(...)mendeko partidua(...)"; "urteko partidua". 

-"(...)hainbat urtetan egin den  erakusketarik handiena(...)". 

-"(...)fenomeno hau gertatzen den lehen aldia". 

Gehienetan baieztapen hauen egiazkotasuna frogatzea oso zaila 

eta nekosoa gertatzen da. Eta batzutan gainera, nekosoa bezain antzua, 

zeren nori ardura zaio, esatebaterako, zenbat mendeko partidu ospatu 
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diren azkenengo urteotan?. Honelako superlatiboak (eta zer esanik ez 

topikoak) kazetariek euren errelatoak apaintzeko maiz erabiltzen 

dituzten makuluak dira. Baliabide errazegiak, edozein kasutan. 

 

2.9.3.- Shoemaker-en ekarpenak 

Arestian aitatu berri dugu Pamela J. Shoemaker irakasleak, 

gatekeeping  fenomenoaren inguruan, egin berri dituen aportazioen 

baliogarritasuna. Bi mailatan dira bereziki nabarmengarriak ekarpen 

hauek: gatekeeping prozesuaren sakonketa lortzen duen aldetik 

(egokiro azaltzen dira prozesu honen inguruan somatzen diren 

mekanismo zehatzak eta maila -level- ezberdinak) eta fenomeno 

honen eredu berria proposatzen duen aldetik. 

Teoria hauekin sartu aurretik, ezagutu dezagun zertxobait 

gehiago guretzat aurkikuntza pozgarria izan den irakasle honi buruz. 

Uneon, Pamela J. Shoemaker Ohioko Unibertsitate Publikoko 

Kazetaritza Eskolako zuzendaria dugu. Bertara joan aurretik, 

kazetaritza irakasle bezala aritu zen Texas-eko Unibertsitatean 

(Austin-en). Stephen D. Reese-rekin batera Mediating the message: 

Theories of influences on mass media content izeneko ikerketaren 

egilea da. Parte hartu du ere Drogei buruz diseinatu diren zenbait 

kanpainen prestakuntzan. Baita ere ikertu ditu albistegarritasunaren 

(newsworthiness) kontzeptuak jasan dituen desbideraketak eta batez 

ere talde politiko marginalek mezubideetan izan duten islada. 1990az 

geroztik Journalism Quaterly aldizkari ospetsuaren editore asoziatua 
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da. Masa-komunikazioaren doktoregoa Wisconsin-Madison-eko 

Unibertsitatean lortu zuen. 

2.9.3.1.- Gatekeeping prozesua. 

Gatozen harira, irakasle honek egin dituen aportazio berriotara, 

hain zuzen. Shoemaker-en ustez, gatekeeping prozesuaren barruan bi 

maila ezberdin bereiz daitezke:  

-gatekeeping prozesuaren aurreneko pausuak eta 

-gatekeeping prozesuaren funtzio sozialak. 

 Lehenengo puntuari dagokionez, egileak zera dio: gatekeeping 

delakoa kazetariek informazio bat "aurkitu" edo sortzen duten 

momentuan bertan hasten da (1991:15). Jakina denez, albisteak kanal 

ezberdinetatik ailegatzen dira komunikabideetara. Berak dioen 

moduan, albiste batzuk presaka eta ohiuka datoz, erakunde barrura  

sartzeko irrikaz. Ostikoka datozenak ere badirela aitortzen du egileak. 

Beste batzuk leun leunki joko dute atea (gate), zalaparta berezirik 

sortu gabe. Hauek zailagoa dute ate hori garaitzea. Gauza jakina da, 

egun mezubideetara heltzen diren albisteetatik portzentaia oso altu bat 

ohizko kaneletatik datorrela, dela P.B.en bidez, dela bestelako bide 

rutinarioetatik (hartueman pertsonalak, e.a.). P.B. hauetan euren mezu 

propioak sortzen dituzte, mezubideentzako oso erakargarriak. Mezu 

hauek, komunikabideetako ateen aurrean kokaturik, energia 

positiboaz (positive forces) azaltzen zaizkigu. Gate horiek aise 

gainditzeko modukoak dira, horretarako pentsatuak izan bait dira, 

azken baten.  
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Item horiek (albisteak) ezaugarri minimo batzuk bete behar 

dituzte gatekeeperen atentzioa bereganatu nahi badute. 

Albistegarritasunaren atributuak dira (newsworthy atributes, 

Shoemaker-entzat), hala nola: egokitasuna, hurkotasuna, garrantzia, 

inpaktua, interes handikoa, berritasuna, bitxikeri maila, e.a. (aurreko 

atalean jorratu ditugunak). 

Ate bakoitzaren aurrean eta ostean berriz, indar positiboak eta 

negatiboak sartzen dira jokoan (aldeko eta kontrako jarrerak), hau da, 

albistearen onarpena ala alboraketa erabakiko dutenak. 

 

Indar hauen polarizazioa, ateak gainditu ahala, aldakorra izan 

daiteke, hau da, indar positiboaz zetorren albistea, gatekeeper-en 

eraginaren ondorioz, negatiboaz hornitu daiteke. Adibidez, albiste bat 

(sute bat eman dezagun) kubritzea zaila izan daiteke, baldin eta 

telebista katea (adibidez) kokatzen den tokitik urrun badago eta 

gainera kazetari libre gutxi  dagoen momentuan suertatzen bada. Argi 

dago, indar negatibo hauek (urruntasuna, egokitasun falta) ez diotela 

printzipioz mesede handirik ekarriko albiste honi. Beraz, albiste 

honek lehen atea gainditzeko aukera gutxi izango lituzke, teoriaz. 

Baina gerta daiteke, telebista katea horretako informatiboetako 

arduradunek, ezbeharraren garrantziaz oharturik, ekipo bat bertara 

bidaltzea erabakitzea. Eragozpenak -urruntasuna, egokitasun falta- 

handiak dira, baina albistearen garrantziari eman zaio lehentasuna 
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kasu honetan.  Erabaki honek ondorioak izango ditu erakunde barruan 

-talde oso bat liberatzea horretarako- baina jasoko den emaitzak hala 

eskatzen duela uste dute. Beraz, kasu honetan indar negatiboaz 

zetorren albiste bat -gatekeeper-en lanaren ondorioz- energia 

positiboaz kargatu da. 

Beste adibide bat. Har dezagun P.B. batetik datorren prentsagiri 

bat. Indar positiboez kargaturik dator: egokia, ongi elaboratua, gai 

interesgarria eta gainera, komunikabidearen hartzaile-tipoarekin bat 

dator.  Erakunde informatiboaren lehen atea gainditu ondoren, 

informatiboetako arduradunak galdetzen du: guzti hau egia dela froga 

dezakegu?. Inork baiezkoa frogatzen ez badu, baliteke prentsagiri hori 

paperontzian amaitzea. Era honetan haseran positiboa zena, negatiboa 

bihur daiteke. 

Gatekeeping prozesuaren aurreneko pausoekin amaitzeko, aipa 

dezagun ihardupide honetan  garrantzi handia duen eta Shoemaker-ek 

destakatzen duen beste faktore bat,  kazetari bakoitzaren gustu 

pertsonalei dagokiena, hain zuzen. Adibidez, musika klasikoa maite 

duen kazetari batek joera baikorra izango du normalean bere herriko 

Orkestra Sinfonikoak plazaratzen duen diska berri baten aurrean. 

Indar positibo hau gero, erakunde informatibo barruan, aldatu egin 

daiteke, noski; baina printzipioz albiste horrek badu bere aldeko 

faktorerik. 

Gatekeeping prozesuak dituen funtzio sozialak argitzeko egileak 

galderok egiten dizkio bere buruari: nola fabrikatzen dituzte 

gatekeeper-ek gizarteari plazaratzen dizkioten pentsamoldeak?; 
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errealitate sozialen pertzepzioan,  zein funtzio jokatzen du 

gatekeeping prozesuak?; errealitate objetiboaren ispiluak ala 

errealitate sozialaren moldatzaileak dira? Itaunok erantzuteko bi 

ikuspuntu ezberdin hautatzen ditu: 

-Errealitate sozialari buruz mass-medioek marrazten duten 

bertsioan gatekeeper-ek jokatzen duten funtzioa. 

-Gatekeeper-ek errealitate sozialari buruz marrazten duten 

bertsioak audientziarengan dituen efektuak. 

Lehen puntuari dagokionez (gatekeeper-ek duten eragina), 

egileak Irving Janis-ek groupthink edo "taldeko eritzia" bezala 

definitu zuen teoria gogora ekartzen du. Terminu honek zera esan 

nahi du: erakunde informatiboaren barruan - erredakzioetan hain 

zuzen- kazetariek gehiengoaren eritzi profesionala onartzeko daukaten 

joera nabarmena. Tendentzia hau erredakzio kontseiluetan argiro 

ikusten da. Eguneko albisteak komentatzerakoan eta erabakiak 

hartzerako orduan, gehiengoak erabakitzen du. Taldekideren bat, 

lantzean behin, gehingoak hartzen dituen erabakien  kontra azaltzen 

bada, ez da ezer gertatzen. Normalean, behintzat. Ez ordea jarrera hau 

sistematikoki azaltzen denean, orduantxe hasten baitira taldekideen 

arteko arazoak eta tentsioak. Horregatik, kontseilukideek nahiago dute 

gehiengoaren eritziarekin bat etortzea.  

Gauza bera gertatzen da,  kazetari bakoitzak ondoko edo 

inguruko lankideekin mantentzen dituen solasaldietan. Kasu horietan, 

norbanakoen lan-esperientzia giltzarri suertatuko da, hau da lanbidean 

urte gehien daraman kazetariaren eritzia, normalean, kontutan hartuko 
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da (nahiz eta gero beste erabaki bat hartu). Kasu guztietan kazetariek 

uste dute, hobe dela beti gehiengoaren eritziarekin bat egitea -

zalantzak izan arren-, etengabeko abenturismo zoro batean ibiltzea 

baino. Azken baten, kazetariek -gainerako gizakiok legez- 

segurtasuna maite eta bilatzen dute, giza harreman guztietan gainera. 

Eta erredakzioa ez da salbuespena.  

Guzti honek eragin nabaria du, ezbairik gabe, albisteak 

hautatzeko prozesuan. Shoemaker-en ustez, groupthink fenomeno 

honek gatekeeper-en funtzioa lausotu egiten du.  

Bestalde eta bigarren puntuarekin (hartzailegoarekiko ondorioak) 

bete betean sartuaz, argi dago gatekeeper-ek burutzen duten lanak 

audientziarengan duen eragina ikaragarria dela (honetan bat datoz 

aditu guztiak).Shoemaker-rek dioen bezala (1991:32), mass-medioek 

kubritzen ez dituzten gaiak edo gertaerak, audientziaren 

gehiengoarentzat  ez dira esistituko. Komunikabideetan agertzea 

prestigioa eta boterearen sinonimoa da. Horregatik jende orok "agertu 

egin nahi du", nola edo hala. 

Gatekeeper-en lanak duen garrantzia ilustratzeko jar dezagun 

adibide soil bat. Eman dezagun gaur goizean gure hirian erahilketa bat 

gertatu dela. Ezbehar horrek ez  badu komunikabideen atentzioa 

bereganatzen, ziuraski ez gara horretaz enteratuko eta gertaera hori ez 

da guk antzematen dugun errealitate sozialaren parte izango. Gerta 

liteke, gertaera horren berri bestelako kanalen bitartez izatea noski 

(lekukoen bidez). Baina komunikazio hauek ez dute inoiz mezubideek 

duten ohiartzun soziala lortuko. Teoria hau absurdoraino eramanez,  
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pentsa genezake, errealitate bakarra mass-medioetan isladatzen dena 

dela. Arazoak sortzen dira, medioen bertsioa egiazko errealitatearekin 

bat ez datorrenean (manipulazioak edo bestelako interferentziak direla 

medio) edo errealitatearen interpretazio interesatua denean. 

2.9.3.2.- Gatekeeping-a teorizatuz 

Gatekeeping prozesuaren teorizazio berria jorratzerakoan, 

Shoemaker-ek maila ezberdinak bereizten ditu. Hauek lirateke egileak 

gatekeeping-aren fenomenoa bere osotasunean ulertzeko proposatzen 

dituen ikuspuntuak: 

-Maila indibiduala  (individual level).  

-Kazetal ohikerien maila (comunication routines level).  

-Erakunde komunikatiboaren maila (organizational level). 

-Maila sozial-instituzionala eta erakundez kanpokoa 

(Extramedia, social/institutional level). 

-Sistema sozialaren maila (social system level).  

 

Scharamm-ek lehenengo (1963) eta Gieber-ek ondoren (1964) 

sutsuki salatu zuten fenomeno honen inguruan egindako analisiak 

axal axalean geratzen zirela. Beraien ustez, enfasi gehiegi ipintzen zen 

gatekeeper-en balore eta jokamoldeetan eta ezer gutxi esaten zen 

ordea, erredakzioetan maneiatzen ziren baloreei buruz edota 

audientziak zuen garrantziari buruz. 

Azal ditzagun orain, egileak proposatzen dituen ikuspuntu 

ezberdinak. 

2.9.3.2.1.- Maila indibiduala. 
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Gatekeeper-ek erabakiak indibidualki hartu behar dituztenean, 

hainbat faktore hartu behar dituzte kontutan. Erizpide hauek 

norberaren bizimolde eta esperientzarekin zerikusia dute, urterik urte 

eta norberaren buruan marrazten joaten den kode batekin. Hauek 

lirateke, Shoemaker-en ustez, ezkutuko kode honetan parte hartzen 

duten osagaiak: 

•Norberak landutako arauak. Adibidez, albiste bat 

baloratzerakoan, kazetariak bere buruari luzaten dion lehenengo 

galdera hauxe da: egoera berdinetan, zein izan zen neronek hartu nuen 

erabakia? Ziuraski, erabakia horren arauera  hartuko du. 

•Ustekizunak. Hau da, albistea jaso eta gero, kazetariak bere 

buruan egiten duen balorazioa, aldeko eta kontrako argumentoak 

(indar + ala -) kontutan hartuz. Balorazio horretan, analisiak, 

interpretazioak eta hipotesiak (gertaerak etorkizunean izan dezaken 

proiekzioa, e.a.) sartzen dira. 

•Gertutasuna. Erabaki bat hartu aurretik kazetariak albisteak 

eskaintzen dituen posibilitateak aztertu behar ditu. Adibidez, 

gertaeraren mamia datu zehatzekin eta grafiko baten bidez  azaltzeko 

modukoa bada, hautatua izateko aukera askoz handiagoak izango ditu. 

Infografia hain modan jarri zaigun uneon, faktore honek garrantzi 

handia hartu du. Horixe litzateke gertutasuna, albistearen 

erabilgarritasuna errazten duten fatoreak. 

•Erabakia hartzeko estrategiak. Erabakia hartu aurretik pausu 

hauek ematen dira: 
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  -Albistearen ezagutza. 

  -Alternatiba posible guztien azterketa. 

  -Analisia eta 

  -Hartutako erabakiaren gauzapena. 

Erakunde informatiboetan dauden arauak kazetari guztientzako 

ezagunak izan arren, erabakiak hartzeko prozesua indibiduala da. 

Horregatik da hain garrantzitsua maila hau, prozesu honi norberak 

bere kutsua eman diezaiokeelako. 

•Norberaren baloreak. Albiste bat modu batera ala bestera 

enfokatzerako orduan,  oso garrantzitsua da kazetari bakoitzak duen 

kode etikoa, hau da bere barrenean dituen baloreak eta joerak. Nahiz 

eta teoriaz, notizia erredaktatzerakoan norberaren eritziak alde 

batetara utzi behar, praktikan -zuzen ala zeharka-, berriemalearen  

jarrerak badu nolabaiteko islada mezuan. Adibidez, batzurentzat, 

altruismoa eta solidaritza baloreak lehen mailakoak izango dira, beste 

batzurentzat berriz, moderazioa eta ordena. Horren ondorioz, balore 

hauetako batez tindaturik datorren albiste batek tratu hobeagoa 

jasotzeko aukera izango du horrela karakterizaturik ez datorrenak 

baino. 

•Kazetari mota. Erabakiak hartzerako orduan ere, oso garrantzi 

tsua da kazetari bakoitzaren karakterizazioa. Adibidez, erahilketa 

baten aurrean, kazetari sensazionalista batek izan dezakeen jarrera eta 

berriemale zuhur batek izan dezakeena oso ezberdinak izango dira. 

Eta horrek, gertaera horren berri ematerakoan, bere eragina izango du. 
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•Erantzunkizun maila. Kazetariak erakunde informatiboaren 

barruan duen erantzunkizunak (ierarkian okupatzen duen postua) ere 

albisteak izan dezakeen tratamendua baldintzatzen du. Adibidez, 

gertaera istilutsu baten berri ematerakoan, kaleko erreportari batek, 

erredaktore-buru batek edota mezubideko zuzendariak daukaten 

adierazpen askatasun maila ez da berbera. Bakoitzak ongi baino 

hobeto neurtuko du noraino iritsi daitekeen eta noraino ez. 

Esan beharrik ez dago, faktore guzti hauek ez direla beti modu 

sistematiko eta estrukturalaz ematen. Are gehiago, sarritan faktore 

guzti hauek segundu apurren buruan gauzatzen dira. 

Proezu hau grafikoki ikusteko, joan 2.9.3.3. puntura (3. irudia). 

 

2.9.3.2.2.- Kazetal ohikerien maila 

Lewin-ek  azaldu zuen modura (Shoemaker, 1991:48), erakunde 

informatiboen barnean, ate (gate) batetik besterako pasabidearen 

kontrola gatekeeper-en esku gelditzen da. Hauen erabakiak kazetal 

ohikerietan oinarrituko dira. Ohikeriak dira, kazetariek euren 

lanbidean etengabeki eta ia oharkabe errepikatzen dituzten praktikak 

eta arauak. 

Atal honetan Shoemaker-ek albistegarritasunaren faktoreak 

deskribatzen ditu, guk 2.9.2. puntuan zabal jorratu dugun gaia. 

Erizpide horietara (interes handiko gaiak, protagonista ezagunak, 

gatazka maila handia, ikusgarritasuna, e.a. luze bat) ongien egokitzen 
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diren albisteek aukera handiagoak izango dituzte hurrengo pasabidea 

gainditzeko.  

Kazetal ohikeriak mass-medien industriak berak ezartzen ditu. 

Berauetara egokitzea ezinbestekoa izango da mezubideetan agertzeko. 

Honetaz P.B.ak ongi baino hobeto jabetuko dira beren lana aurrera 

ateratzeko. 

(Ikus. 2. irudia, 2.9.3.3. puntuan). 

2.9.3.2.3.- Erakunde komunikatiboaren maila 

Kazetal ohikeriekin gertatzen den legez, erakunde bakoitzeko 

ezaugarriek -linea editoriala, audientziaren ezaugarriak, publizitate 

mota, orrialde kopurua, e.a.- garrantzi handia dute, baita ere 

gatekeeping prozesu honetan.  

Egunkari kontserbadore batentzat, adibidez, garrantzitsuagoak 

izango dira "moderazioa" eta "ordena" bezalako baloreak isladatzen 

dituzten albisteak. Orrialde kopurua ere erabakiorra gerta daiteke. 

Adibidez, 24 orrialdeko egunkari batetan hartzen diren erabakiak (zer 

"sartu" eta zer "utzi kanpoan") askoz konplexuagoak izango dira 96 

orrialdetako beste batetan baino, ziuraski honek ez baitu halako 

hestuasunik pasa beharko (nahiz eta publizitate gehiago izan). 

Horrezaz gain, oso garrantzitsuak dira erakundearen hasieran, 

erdian  eta amaieran kokatzen diren gatekeeper-ak (kazetariak). 

Hasierakoa (kaleko erreportaria) da lehen gatekeeper-a. Berak jasoko 

du lehen inpresioa eta, neurri batean behintzat, berak erabaki dezake 

zer egin informazio batekin. Lehen pasabide hau garaitzen badu, 
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albisteak erakunde erdian kokatzen diren galbaheak gainditu beharko 

ditu: Erredakzio Kontseiluaren erabakiak edota lankideen arteko eritzi 

trukaketak (Irving Janis-ek groupthink phenomenon bezala bataiatu 

zuen teoria).  

Hartzailegoarengana iritsi aurretik, albisteak beste pasabide bat 

garaitu beharko du, erakundearen amaieran kokatzen diren 

kazetariena. Hauek albisteei azken oneritzia ematen dietenak dira. 

Honaino ailegatzen diren albisteak, normalean, hartzaileengana iristen 

dira. Haatik, gerta daiteke azken pasabideraino iristea eta bertan 

behera gelditzea -azken orduko beste notizia bat sortu delako eta 

honek aurrekoa indargabetzen duelako, adibidez- edo bere enfokea 

zertxobait aldatzea. Edozein kasutan, erakunde informatiboaren 

mugetan kokatzen diren kazetari hauek, mezubide barruan 

erantzunkizun handienak dituztenak dira normalean (zuzendari-

ordeak, sekzio-buruak, erredaktore-buruak, e.a.). Erakundean 

daukaten kokapenagatik, zuzeneko harremanak dituzte 

audientziarekin. Hartzailegoaren aurrean, normalean, jarrera 

hartzailea erakusten dute. 

 Erabakiak hartzerako orduan, ezberdintasun nabariak daude 

erakunde informatiboen artean.  Ierarkia burokratiko hestu eta 

zehatzaren arauera eratzen diren erakunde informatiboetan, 

gatekeeper indibidualen autonomia nahiko mugatua da. Askatasun 

maila dexente handiagoa dute horrelako egitura aurkezten ez duten  

medioetan. 
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Erakundearen ezaugarriak eta kazetal ohikerien eragina 2.9.3.3. 

atalean azaltzen den 2. irudian ikus daiteke. 

Bestealde, ezin da ahaztu, erakunde informatibo barruan ematen 

diren "sozializazioak" (organizational socialization). Fenomeno 

honen inguruan hainbat adituk idatzi du. Mauro Wolf eta beste batzuk 

"osmosia" deitu zioten fenomeno honi. Honen arauera, edozein 

pertsonak, kolektibo baten eskubide osoko partaidea izan nahi 

duenean, talde horren barruan onartzen diren arauak onesteko joera 

erakusten du. Horixe gertatzen zaio, adibidez, bere praktikak egitera 

doan  edozein kazetari gazteri, lehenbiziz egunkari baten erredakzio 

gela zapaltzen duenean. Gauza bera gertatuko zaio, zenbait urteren 

buruan, Erredakzio Kontseilura doan lehen egunetan. Hauxe litzateke 

Irving Janis-ek groupthink fenomenoaren beste aplikazio bat. 

Baina sozializazio hauek -eta hau da gure ustez Shoemaker-en 

teorian somatzen den hutsune bakarra- ez dira erakunde barruan soilik 

gertatzen. Bere mediotik kanpo ere suertatzen dira halako 

mekanismoak. Azken honen adierazleak dira, adibidez, prentsaurre 

baten ostean edo aurrean eta modu informalez, enpresa ezberdinetako 

kazetariek elkar trukatzen dituzten eritzi profesionalak. Baita ere, 

kazetariak bere lan arazoak komentatuko ditu bere senide edota lagun 

taldearekin. Nahiz eta eritzi oso profesionalak ez izan, gune horietan 

plazaratzen diren ideiak ere kontutan har ditzake kazetariak, azken 

baten pertsona horiek hartzailegoaren partaideak bait dira. 

Sozializazioen aurkezpen grafikoa, intraindibidual mailako 

gatekeeping barruan koka daiteke (ikus. 2.9.3.3. atala, 3. irudia). 
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2.9.3.2.4.-Maila sozial-instituzionala eta erakundez kanpokoa  

Erakunde informatiboak sistema sozial baten barruan kokatzen 

dira. Mezubide hauek derrigorrez beste hainbat erakunderekin bizi 

behar dute. Instituzio hauek, beraz, gatekeeping prozesu bera 

baldintzatuko dute, modu batera ala bestera, baino eragina izango 

dutela ez da dudarik. Hauek lirateke, Shoemaker-en ustez, erakundez 

kanpo eragin gehien izango luketen instituzioak: 

•Iturriak. Albiste iturri asko eta askok mezubideetan agertzea 

dute helburu bakarra (P.B.en kasua, adibidez). Horretarako jaio ziren 

eta horretaz bizi dira. Beraz, intzidentzia izateko, medioen atentzioa 

bereganatu behar dute.  

Kazetariek, bestalde, gogokoa dute informazio-jario etengabe eta 

ziurra eskeintzen duen iturri burokratikoa, hau da, zalantzak 

sortarazten ez dizkien albiste-iturria. Eta hori, normalean, boterearen 

inguruko iturriek soilik bete dezakete, beraiek baitira informazioaren 

gordelari ofizialak. 

•Audientzia. Mezubide guztietan gertatzen den fenomenoa da. 

Albiste bat gauzatu aurretik, audientziarengan sortaraz dezakeen 

erreakzioa aztertzen da. Sarritan, notizia faktore horren arauera 

egituratzen da.  

Hau honela dela frogatzeko, interesgarria da Lz. Escobar eta 

Sánchez de la Yncera irakasleek 1991an egin zuten ikerketa. Bertan, 
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Euskadiko egunkarietako linea editorialean irakurleek zuten eragina 

garrantzitsua oso zela frogatu zuten149. 

•Merkatuaren igurikapenak. Beren helburua etekinak lortzea 

duten mezubideetan, emaitzarik onenak koste txikienekin lortzea da 

helburu. Faktore honek gatekeeping prozesua ere baldintzatuko du. 

Testuinguru honetan uler daitezke, adibidez, Espainiako telebistetan 

uneon dagoen saio sensazionalisten eklosioa; hau da, jendearen 

sentiberatasun merkea motibatzea helburutzat duten programak.  

Morboa aitatu dugu. "Jendeak hala eskatzen du", diote 

programadoreek audientzi indizeak erakutsiz. Teoria hau 

eztabaidagarria da oso. Baina, zorionez, merkatuaren prebisioek 

espezializazioaren beharra iragartzen dute, edukien espezializazioa 

hain zuzen. Espero dezagun hala izatea, joera atzerakoi hauek betikoz 

lupera ditzagun. 

•Iragarleak. Urtero mezubideetan hainbat dirutza inbertitzen 

duten instituzioek mezubideen edukia bera baldintzatzen dute, modu 

batera zein bestera.  

Espainia zein Euskal Herria mailan, ikusentzuteko sektorean, 

adibidez, uneon dagoen nahasmena ikaragarria da. Sarritan, telebista 

kateetako programazioa ez da programadoreen ondorioa, iragarleen 

interesen arauera planifikatutako saio publizitarioak baizik. Eta horra 

hor, esatebatera, telebista pribatua jaio zenetik iragarkien kopuruak 

izan duen hazkunde ikaragarria. 

                                                 
149 Contexto y selección informativa. A. l. 
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•Gobernuak. Erakundez kanpo egonda ere, Gobernuek -berdin 

dio zein koloretakoa izan- eragin nabaria dute prozesu honetan. Maiz, 

kazetariek, gai hautaketa,  albiste horiek Gobernuari mesede ala kalte 

egingo dioten pentsatuz egiten dute. 

Bestalde, begibistakoa da Gobernuek informazioa kontrolatzeko 

-eta beraz gatekeeping prozesua bera ere- daukaten ahalmena. 

•Presio-taldeak. Era askotakoak izan daitezke. Shoemaker-ek 

hiru mota bereizten ditu: mezubideak notizia ugariz hornitzen 

dituztenak, mezubideen edukia aldaerazten saiatzen direnak eta 

helburu biak lortu nahi dituztenak. 

Gure kasuan, presio-talde asko daudela esan genezake. Europa 

mailan gero eta ezagunagoak diren lobby horietatik, boteretik at 

dauden erakundeetaraino (herri mugimenduak, erakunde ez 

gubernamentalak, e.a.), presio-taldeen espektroa oso zabala da. Kasu 

guztietan, erakunde hauen lana, mezubideen sostengurik gabe, 

ezerezean geratuko litzateke. 

•Kanpo harremanak. Esparru honen inguruan mogitzen diren 

erakunde guzien helburua ere mezubideetan eragina izatea da. Honen 

barruan sar genitzake, adibidez, kanpo harremanak eta informazioaren 

bideak jorratzen dituzten Komunikazio Aholkularitzak, 

Konsultingnak, e.a. 

•Beste mezubideak. Erakunde propioaz gainera, erabakiak 

hartzerako orduan, kontutan hartzen dira ere, beste medioek -sortzen 

duten  dietarioa edo gai-zerrenda. Herri guztietan badira ezinbestez 
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jarraitu behar diren egunkariak edota aldizkariak. Espainian, El País, 

Euskal Herrian, El Correo, eta abar. Milaka berriemalek irakurtzen 

dute egunero bi kazeta hauek. Berauetan azaltzen diren gaiek eragina 

izango dute, nola ez,  euren medioetan burutuko dituzten erabakietan. 

Faktore guzti hauen eragina grafikoki ikusteko joan 2.9.3.3. 

atalera (Lehenengo irudia). 

2.9.3.2.5.-Sistema sozialaren maila  

Kazetariak, herrikideak legez, gizartean dauden ideologi eta 

sistema sozialen eraginpean bizi dira. Pentsamolde hauek gatekeeping 

prozesua bera eta gatekeeper-en hautaketak ere baldintzatzen dituzte. 

Ezbairik gabe, gainera. 

Lewin-en ustez, (Shoemaker, 1991:70) pasabide bakoitzaren 

inguruan (atzean zein aurrean) biltzen diren indarrak ondorengo 

faktore hauek mugatzen dituzte: kultura, interes sozialak, gizarte-

egiturak eta ideologia. (ikus. 2.9.3.3. atala, lehenengo irudia). 

 

2.9.3.3.- Gatekeeping eredu berri bat 

  Esanak esan, Pamela L. Shoemaker-ek gatekeeping eredu 

berria proposatzen du bere obran, ondorengo hiru irudiotan 

laburbiltzen dena. Autore honek egiten dituen ekarpenak ondorengo 

koadrootan ikus daitezke. 2. eta 3. irudia lehenengoaren luzapenak eta 

zehaztapenak dira.  
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Prozesuaren osotasuna ikusteko lehen irudira jo behar da. Hala 

ere, gatekeeping eredu berri hau hankamotz geratuko litzateke 2. eta 

3. irudietan azaltzen diren kontzeptuak kontutan hartuko ez bagenitu. 

Lehenengo irudian,  gatekeeper-ak zirkuluen bidez azaltzen dira. 

Berauen aurrean kokatzen diren barrek pasabideak ordezkatzen 

dituzte (ingelezko gates). Erakunde informatiboak bi laukizuzen 

handien bidez ordezkatzen dira. Laukizuzen ttipiak, berriz faktore 

sozialak eta instituzionalak dira (ikus. 2.9.3.2.4.). Geziek pasabide 

bakoitzaren aurrean eta atzean biltzen diren indarrak eta presioak 

ordezkatzen dituzte. 

Prozesua, ehundaka mezu erakunde informatiboen barrenera 

sartzen ahalegintzen diren momentuan hasten da. Erakunde hauek 

albiste agentziak, egunkariak, telebista kateak edo beste motatako 

instituzioak izan daitezke. Erakunde barrenean kokatzen diren 

gatekeeper-ek  pasabide bakoitzaren inguruan biltzen diren indar eta 

presioak aztertu ondoren, mezu bati (albistegaia) aurrera segitzeko 

baimena eman edo uka  diezaiokete. Bereziki garrantzitsuak dira 

erakunde informatibo bakoitzaren hasera eta amaierako postuetan 

kokatzen diren gatekeeper-ek jokatzen duten funtzioa (ikus. 2. irudia). 

Haserakoak informazioa jasotzen duten kazetariak dira; hots, 

prentsaurreko, ezbehar, hitzaldi eta kalean gertatzen diren gainerako 

ekitaldiak kubritzera joaten direnak. Hauek, atzera edo aurrerabidea 

eman diezaiokete mezu horri. Edozein kasutan, horrelako erabakiak 

hartzeko aukerarik ez badu,  gatekeeper hauek berezko ikuspuntua 

eman diezaiokete gertaera horri. Erakundearen irteeran kokatzen diren 
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gatekeeper-ak berriz, albisteari azken ikutua ematen dioten kazetariak 

dira (ikus. 2.9.3.2.3. puntua). Hauek gainera, audientzia eta beste 

erakundeen zuzeneko eraginpean izango dira. Beraz, beren erizpideak, 

neurri batean behintzat,  beste horien ondorioak izango dira. Hala 

adierazten dute audientziarengandik bigarren erakunde informatibora 

eta honengandik lehen erakundera doazen lazu horiek (lehenengo 

irudia). Prozesu guzti hau, gizartean nagusiak diren ideologia eta 

kulturaren zuzeneko eraginpean dago, 2.9.3.2.5. puntuan ikusi dugun 

legez. 

Erakunde barruko gatekeeping prozesuari dagokionez (2. irudia), 

argi geratzen da kazetal ohikeriek eta erakundearen ezaugarriek duten 

eragin nabaria (gogoan izan 2.9.3.2.2. eta 3. puntuetan azaldutako 

guztia) eta batez ere Irving Janis-ek groupthinh phenomenon bezala 

definitu zuen mekanismoa. 

3. irudiak berriz, 2.9.3.2.1. atalean azaldutako guztia agertzen du; 

hots, erabakiak hartu behar direnean,  gatekeeper bakoitzak kontutan 

hartu behar dituen ikuspuntu guztiak. Beste faktore bat bezala, bertan 

azaltzen da ere "sozializazioak" (comunizational socialization) bezala 

definitu dugun mekanismoa (ikus. 2.9.3.2.3.). Kasu honetan, nabaria 

da ere gatekeeper bakoitzarengan -gatekeeping prozesuan-norberaren 

esperientziak eta bizimoldeek duten eragina. 

Honaino iritsiko litzateke Shoemaker-ek lantzen duen 

gatekeeping eredu berriaren konplexotasuna. Honekin autoreak zera 

erakutsi nahi du: erabakiak hartzerako orduan, hau da, albisteak 

hautatzeko ala alboratzeko momentuan, gatekeeper-ak ez direla 
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guztiz libreak, ezin dutela apetaz edo kapritxoz zirt edo zart egin, 

hainbat faktore kontutan hartu gabe. Faktore horiek zeintzuk diren 

maisuki azaltzen ditu autoreak. Baita ere gatekeeping prozesu 

bakoitzaren barruan jokoan sartzen diren mekanismoak. 

P.B.ek eragin nabaria dute prozesu hauotan, bertan diharduten 

kazetariek, normalean, ongi baino hobeto ezagutzen bait dituzte 

faktore eta mekanismo hauek. Horregatik da hain garrantzitsua 

gatekeeping ongi ezagutzea. Orraitio da hain argigarria Shoemaker-en 

ekarpena. P.B.ek praktikan duten eragina  hobeki ikusiko dugu ikerlan 

honen laugarren atalean, hipotesiaren formulazioari dagokion 

kapituluan. 
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 2. 10.- P.B.en definizioa 

Ikerlan hau burutzeko aztertutako bibliografia osoan ez dugu 

P.B.en edo Komunikazio Gabineteen definizio argirik aurkitu. Egia 

esan ez argirik, ezta ilunik ere. Definizioaren antz handiena zuen 

formulazioa, La Caixa-ren Informazio Bulegoak eman zigun 

(1981:2)150: 

"Les oficines de premsa o gabinets de informació son 

serveis autonoms i profesionals de comunicació, amb una 

tasca informativa específica i diferenciada de las funcions de 

relacions públiques i publicitaries. Aquesta tasca comprén la 

informació oficial de les entitats que representen, relació 

amb els mitjans de comunicació i manteniment dels medis de 

comunicació propis". 

P.B.en funtsa eta funtzio nagusiak nahiko egokiro azaldu arren, 

nabariak dira definizio honek dituen hutsuneak eta indefinizioak. 

Lehendabiziko partean informazio zerbitzuak eta gainerakoak (Kanpo 

Harremanak eta publitatea) bereizten ditu. Nahiz eta arlo ezberdinak 

jorratu, gure kasuan, funtzio hauek Komunikazio Sailaren barnean 

integratu ditugu, praktikan hala suertatzen delako entitate gehienetan 

eta, bestalde, helburu orokorrak lortzerako bidean, lagungarriagoa 

gerta daitekeelako. 

Egokiagoa deritzogu definizioaren bigarren parteari, non 

P.B.aren funtzioak gehiago zehazten diren: komunikabideekiko 

harremanak eta barne argitarapenen mantenimendua. P.B. baten 

                                                 
150 Departament D'informació i Relacions Exteriors de la Caixa de Pensions. A. l. 
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funtzioak gehiago dira, ezbairik gabe (ikus. 2.3. atala). Baina  egia da 

ere, aitatu bi horiek garrantzitsuenetarikoak direla. 

Gauza guztien gainetik, P.B.ak albiste iturriak dira. Gans eta 

Cesareo adituek (M. Wolf, 1987:254)151, ikuspuntu ezberdinak 

erabiliz, albiste iturriekin zenbait sailkapen burutzen dute. Jorratzen 

ari garen gaiarekin zerikusi zuzena dutelako, guk ikuspuntu hauek 

aukeratu ditugu: 

 •Erabilpenaren arauera, iturriak aktiboak ala pasiboak izan 

daitezke. Informartzeko ekimena iturriek beraiek hartzen dutenean, 

orduan aktiboak dira.  Albiste iturri pasiboak dira berriz, ekimen hori 

mezubideei dagokienean. Adibidez, kazetariek ikerketa lanak 

burutzeko elkarrizketatzen dituzten pertsonak, edota ezbehar bat dela 

medio (sute bat) berriemaleak bilatzen dituen testigantzak. 

•Beren eraketaren arauera, iturriak, antolatuak ala antolatu 

gabeak izan daitezke. Antolatuak dira beharrizan komunikatiboak 

atenditzeko nolabaiteko egitura eratua daukaten erakundeak 

(instituzio publikoak) eta bigarrenak berriz, aitatu egiturak ez 

dituztenak. 

•Iraunpenaren arauera, albiste-iturriak egonkorrak ala 

behinbehinekoak izan daitezke. Lehenengoak dira urte osoan zehar 

funtzionatzen dutenak (Gobernuak, Udalak, e.a.). Bigarrenak berriz, 

urte sasoi jakin batean (Donostiako zinemaldia, Espainiako Itzulia, 

                                                 
151 La investigación en la comunicación de masas. A. l. 
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e.a.) edota aparteko gertaera bat dela medio (nazioarte mailako 

konferentzia bat, adibidez) eratzen diren iturriak.  

Beste sailkapen anitz egin zitezkeen, dauden ikuspuntuen 

hainakoak, hain zuzen; baina lantzen ari garen gaia bideratzeko hauek 

lirateke interesgarrienak. 

Gauzak horrela eta bigarren atal honetan azaldutako guztia 

kontutan hartu eta gero, P.B.ak edo Informazio Gabineteak, honela 

defini genitzake: 

PRENTSA BULEGOAK  GIZARTEAREN AURREAN 

ERAGINA IZAN NAHI DUTEN KULTUR NAHIZ GIZARTE, 

EKONOMIA EDO POLITIKAREN MUNDUKO ERAKUNDEEN 

BEHARRIZAN INFORMATIBOAK LANTZEN DITUZTEN 

ALBISTE ITURRI AKTIBO, ANTOLATU ETA (ESKUHARKI) 

EGONKORRAK DIRA. 

Aktiboak diogunean, ez dugu kontrakoa ukatu nahi. P.B.ak 

batzutan iturri pasiboak ere (kazetariek beraietara jotzen dutenean 

informazio baten eske) izan daitezke, nahiz eta normalean 

informatzeko ekimena beraiek izan. 

Beste hainbeste esan genezake beraien egonkortasunari 

dagokionez. Egon badira noski, noizik behin eratzen diren P.B.ak, 

baina normalean, entitate hauek urte osoan zehar funtzionatzen dute. 

Orraitio, diogu "eskuharki egonkorrak". 
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P.B.en lehen mailako helburua hauxe da: herritarren artean, 

ordezkatzen ari diren erakundearekiko jarrera baikorra 

zabaltzea. Horretarako, behar beharrezkoa izango dute kanpo 

(mezubideekiko harremanak, e.a.) zein barne (buletinak, e.a.) 

komunikazioaren barruan dauden funtzioak ahal den ondoen betetzea 

(2.3. atala). 

Arrakasta bermatzeko, erakunde hauei nahitaezkoa 

gertatuko zaie, albisteen sortze eta hautaketa prozesuan 

(gatekeeping) esku hartzen duten  faktore eta erizpideen ezagutza 

zehatz eta sakona edukitzea (ikus. 2.9. atala). 

III ATALA  

Prentsa Bulegoak albiste-iturr i 
legez 
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3.1.- Iturrien garrantzia 

Ikerlan honen lehenengo atalean albiste-iturriek komunikazio 

prozesuan duten garrantzia gainetik aitatu badugu ere, behar 

beharrezkoa zaigu kapitulu honen haseran kontzeptu hau pittin bat 

gehiago lantzea, gai honek zenbaterainoko garrantzia duen ohartu 

gaitezen. 

Gaye Tuchman iparamerikarrak seinalatzen duen bezala152 

(1983:81), kazetarientzat albiste-iturriak statusa-ren adierazleak dira. 

Hau da, norberaren agenda zenbat eta lodiagoa izan, bere garrantzia 

ere handiagoa izango da. Honetaz ez dago dudarik. Zenbat eta 

politikari gehiagorekin hartuemanak izan, hainbat errezagoa izango da 

albiste "mamitsuagoak" ateratzea, adibidez.  

Iturri guztiak, ordea, ez dira berdinak. Berriemaleak ondotxo 

daki zeintzuk diren bere lankideekin konparti ditzakeen informazioak 

eta zeintzuk ez. Kanpotik ikusita arraroa iruditu arren, kazetarien 

artean, informazio-trukaketa praktika oso zabaldua da. Logikoa denez, 

ez dituzte scoop-ak elkar trukatuko, baina bai ordea, eskura errazak 

diren informazioak (prentsaurreak adibidez). Kontaktu horiek, 

kazetari bakoitza bere erredakziora itzultzen denean ere jarraitzen 

dute, edozein atxakia dela medio (kontsultak, nabardurak, e.a.) 

Elkarrizketa horietan, kazetariek erizpide profesionalak ere elkar 

trukatzen dituzte (organizational socializations), nahiz eta beste 

erakunde informatiboetako erreportariak izan.  

                                                 
152 La producción de la noticia. A. l. 
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Kazetariek iturriei ematen dieten garrantziaren adierazlea da, 

Tuchman-ek aipatzen duen adibidea (1983:254). Batzutan, kazetariek 

nahiago dute dauden postuetan jarraitzea, beste erantzunkizun maila 

handiagoko karguak onartzea baino arrazoi sinple bategatik: iturriekin 

dituzten hartuemanak ez galtzeagatik. Mezubideetako goiko postuetan 

dauden kazetariek, urteak aurrera joan ahala, galtzen dituzte 

aintzinako iturriekin zituzten harremanak, oso gutxitan -salbuespenak 

salbu- ateratzen baitira kalera informazio bila. Beraienak, beste 

motatako harremanak dira: botere inguruko iturriekin. 

Moragas-ek ere behin baino gehiagotan azpimarratu du albiste-

iturrien garrantzia. Katedradun kataluniarraren ustez153, mezuaren 

eraginkortasunerako iturrien prestigioa eta fidegarritasuna 

ezinbestekoa da (1987:59). Eritzi honekin bat dator ondorengo 

irakasle ezaguna: Herbert Gans. Honen ustez154, sei dira iturrien 

status-a definitzen duten baloreak (1987:129): 

-Iragan emankorra. Kazetariek gogoan dituzte beti emaitza onak 

erakarri dizkieten iturriak. 

-Produktibitate maila egokia, edo erakunde bakoitzeko kazetal 

ohikerietara egokitzeko gaitasun nabaria. 

-Egiazkotasuna. 

-Fidegarritasuna. 

-Baimendua izatea, hau da, bozeramaleen kasuetan, 

kolektiboaren konfidantza osokoa izatea. 

-Kalitatezkoa, hau da, argia, laburra eta zehatza. 

                                                 
153 Moragas Spa, Miquel (de), Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios en América 
y Europa. Gustavo Gili, Barcelona. 1981. 325. 
154 Decinding what´s news. A. l. 
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Mezubideen konfidantza eskuratu nahi duten P.B.ek badakite 

beraz, zer egin. 

Iturrien garrantziaz hitz egiterakoan nahitaezkoa da Giovanni 

Cesareoren aipamena egitea. Bere ustez (1986:64)155,  iturriak 

erabakiorrak dira informazioaren prozesu guztia baldintzatzen 

dutelako. Ondorengo aipu honetan argiro mintzo da (1986:68): 

"Las fuentes no son solamente el punto de partida del 

proceso productivo de la información, son parte integrante 

del mismo. No sólo condicionan las fases sucesivas de la 

información, sino que en determinados casos, están 

directamente en disposición de gobernarla". 

Beraz, iturriak albistearen sorburuak baino zerbait gehiago dira. 

Fidagarriak badira, albistea ere halakoa izango da. Haseratik kutsatuta 

badaude, ondorengo prozesu guztia horren ispilua izango da. 

 

3.1.1.- Sekretuaren estrategia 

Iturrien auzia funtsezkoa da kazetarientzat. Beraien nortasuna 

sekretupean mantentzea kazetarien eskubide historikotzat jo 

daiteke. Honen adierazlea da hainbat herritako konstituzioetan 

arautzen den "sekretu profesionala". Patricia Wilhelm-entzat, 

eskubide honen defentsa  oso garrantzitsua da (1990:16)156: 

                                                 
155 Es noticia. A. l. 
156 Wilhelm, Patricia, "Iturrien sekretua". UNESCOren albistaria.1990ko azaroa. 70. zenbakia. Egilea 
Belgikako Kazetarien Elkarteko idazkari nazionala da. Protection of sources: an international review 
of  journalistic and legal practice liburuaren egilea da. 
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"Beren iturrien babesa, jendeak informaziorako duen 

eskubidearen funtsezko baldintza da; eta horrenbestez jendea 

bera da egiazko onuraduna". 

Iturrien sekretua, modu askotan uler daiteke. Zenbait instituziok 

beraien buruaren denfentsa bezala ulertu dute. Horra hor besteak 

beste, Westminster-eko Parlamentuarekin gertatutakoa. Bere barruan 

egiten ziren eztabaidak eta bilkurak ez ziren TBko kamaretara  

zabaldu 1978a arte (Blumer J.G. and Gurevich M., 1986:74)157. Kasu 

honetan,  instituzioaren duintasuna eta gorentasuna babestea zen 

aitxakia. 

 Giovanni Cesareok berriz gartsuki salatzen du iturriek beraiek 

informazioari hasera haseratik ezartzen dioten zentsura, edota berak 

bataiatzen duen bezala "sekretu informatiboaren estrategia" 

(1986:74): 

"Regla constante de estas fuentes (...) es la de partir 

del secreto. Esta estrategia del 'secreto informativo' permite 

a las fuentes estables centrales: a) decidir qué 

acontecimientos pueden ser transformados en noticia; b) 

hacer imposible o muy difícil la investigación en torno a las 

informaciones proporcionadas; c) acreditar como 'auténtico' 

cualquier acontecimiento o dato; d) valorizar al máximo el 

material informativo y guiar su efecto y e) producir 

acontecimientos 'convenientes'  ". 

Iturri hauek salatzerakoan, Cesareok boterearen inguruan osatzen 

den sare informatiboa du gogoan. Gure kasuan, iturri hauek instituzio 

                                                 
157" 'Journalistis' orientations to political institutions: the case of Parlamentary broadcasting" in 
Communicating  politics. (Askoren artean). Peter Golding, G. Murdock eta P. Schlesiger editoreen 
gidaritzapean eginiko bolumena. Leicester University Press. Leicester. 1986. 
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politiko zein ekonomikoko P.B.ak izan zitezkeen, beraiek baitira, 

italiarrak salatzen duen legez,  informazioaren nondik norako guziak 

aldez aurretik aukeratzen dituztenak. Hau da, beraiek (instituzio 

politikoetako P.B.ak, hain zuzen) erabakitzen dute NORK eman behar 

duen jakitera informazioa eta ZER esan behar duen. Albistearen 

gainerako elementu garrantzitsuak ere (NOIZ, NOLA, NON eta 

ZERGATIK) beraiek gobernatzen dituzte. Gainera, datorren tokitik 

datorrelako -boterearen ingurutik, hain zuzen- iturri hauek normalean 

"sinesgarritasun" maila handia daukate mezubideen artean. 

Orraitio, Cesareok ondorengo hau gaineratzen du (1986:75): 
 

"El secreto se funda en la propiedad privada del 

material informativo.(...) La estrategia del 'secreto 

informativo' además del 'secreto industrial', 'el secreto de 

Estado', 'el secreto militar', 'el secreto del sumario', 

'bancario', 'científico', etc. basa la censura en el mismo 

corazón del proceso productivo de la información". 

Cesareorentzat, beraz, iturriak informazioaren ekoizpen-

prozesuaren motorrak dira, ondorengo pausu guztiak baldintzatuko 

dituztenak, alegia. 

Argigarriak dira ere ondorengo hitzok (1986:77, 79): 
 

"Hablar de 'pluralismo' y de 'integridad' de la 

información ignorando la estrategia del secreto informativo 

(..) es (...) como pretender correr en la oscuridad y ver todo 

aquello que está alrededor". 

"La estrategia y práctica del secreto subraya la 

ambigüedad orgánica de cualquier tipo de fuente en el actual 

sistema de producción de la información". 
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Puntu honetara iritsita, eta egun boterearen inguruko P.B.ek 

informazioa baldintzatzeko daukaten ahalmena (zeina ikerlan honen 

VI. atalean argiago ikusiko dugun) kontutan izanik zera galdegin 

geniezaioke geure buruari: P.B. hauen egiazko xedea zein da, 

gizartearen aurrean bitartekaritza lana egitea ala informazioa goitik 

behera kontrolatzea? 

 

3.2.- Mezubideen dinamika  

Mezubideek, gainerako produkziobideak legez, lehiakor eta 

emankorrak diren produktuak nahi dituzte, hau da, ahal den gehien 

ekoiztu baliabide gutxienak erabiliz. Horixe da sistema kapitalistaren 

zutabetariko bat. Bi dira, masa-komunikabideen kasuan jokoan 

sartzen diren aldagaiak: espazioa eta denbora. Beste modu batera 

esanda: ahal den albiste gehien ekoiztu, denborarik laburrenean. 

Editoreek, normalean, kazetari azkar eta argiak dituzte gogoko; hots, 

produktuaren kalitatea jaitsi gabe, orrialde gehien betetzen dituzten 

beriemaleak. Guzti honek dinamika produktibo ero bat sortarazten du 

sarritan egungo mezubideetan. Egoera horretan kazetaritza kritikoan 

ihardutea zaila da oso.  

(Cesareo, 1978:84): 

"Ante la imposibilidad de desarrollar un auténtico 

trabajo de búsqueda y de verificación en torno a las 

informaciones proporcionadas por las fuentes 'centrales' (...) 

estables, los medios acaban por asumir una actitud que se  

podía definir como de 'impertinencia sistemática', en lugar 
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de una crítica documentada y pertinente. Esta es también 

una consecuencia de la estrategia del secreto". 

Gauza bera, baino beste hitzekin, aipatzen zuten bi kazetari 

arabarrek 1990ean158, (Cantalapiedra, Moraza, Lz de Goikoetxea, 

1990:42): 

"[Cantalapiedra] (...) al trabajar con prisas, uno no 

puede manejar todos los datos que serían necesarios. Nos 

daña la información que se nos da mascada por los diversos 

Gabinetes de Prensa. 

[Moraza]Echo mucho de menos la opinión, la crítica. 

No es culpa únicamente de los periodistas, sino de la forma 

en que se organiza el trabajo. Por otro lado, los Gabinetes 

de Prensa te dan la información trillada; por otro, existe una 

falta de personal flagrante, lo que te obliga a trabajar 

demasiadas horas, sin posibilidad de investigar". 

Gauza bera ere azpimarratzen du Sigal-ek ondorengo aipuan 

(1978:75): 

"El efectuar indagaciones (...) investigar una pista, 

oponer una fuente con otra, absorbe tiempo y espacio; los 

reporteros pueden emplear más eficientemente estos escasos 

recursos aceptando simplemente lo que se les entrega. Al 

tener que producir un periódico diario, el obtener noticias, 

cobra primacía sobre el obtenerlas primero". 

Egoera honetan, kazetal ohikerien atarramendua (ik. 2.2.4.) 

ezinbestekoa izango da mezubideetan eragina izan nahi duen 

edonorentzat. Kazetal ohikerietan oinarritutako praktika hauek 

                                                 
158 "Alaveses con voz propia". José Antonio Cantalapiedra, Ana Moraza eta Alvaro López de 
Goikoetxea kazetariei Alava izeneko aldizkarian egindako elkarrizketa. 1990ko uztaila (42. 
orrialdean). Arabako Foru Aldundia. Gasteiz. 
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ondorio nabarmenak dituzte eta ezbairik gabe esan daiteke filosofia 

eta ideologia zehatz baten mesederako direla. Mark Fishman-ek dioen 

bezala159: 

"Al centrarse en las tramitaciones burocráticas de 

rigor, las notas periodísticas dejan en la ascuridad los 

procedimientos de los organismos oficiales, así como las 

condiciones sociales que dieron origen a tales tramitaciones. 

Las notas periodísticas de rutina apoyan implícitamente el 

'status quo' al dar por sentado estos factores de trasfondo 

(...).No es que no se informe nunca sobre estos factores (...), 

lo que ocurre es que en las notas de rutina rara vez se les 

presta atención. (...) Cuando esos factores se vuelven 

prominentes en una nota, se relegan a comentarios de 

actualidad, historias de interés humano, análisis de noticias 

y opiniones editoriales". 

Eritzi berekoa da Gaye Tuchman. Bere ustez, (1978:224) 

albisteak Estatuaren legitimitatea konfirmatzen du (ik.1.1.). 

Auzi guzti hauek, are eta nabarmenagoak dira, mezubideetan 

albisteentzako tokia gehitzen denean (orrialde kopurua handitzen 

denean, adibidez). Orduan, erdieginak edo iragarrita zeuden gertaerek 

lehentasuna izango dute. Informazioaren edukia modu askotan alda 

edo manipula daiteke. Zuzen ala zeharka. Kasu honetan, ekoizpen-

prozesuaren erritmoa aldatuz. 

Testuinguru honetan, P.B.en eraginkortasuna askoz handiagoa 

da, batez ere, instituzio ofizialen Gabineteena. Bulego hauei, 

Fishman-ek "laguntza ikustezina" deitzen die (1980:174, 175): 

                                                 
159 La fabricación de la noticia. Tres tiempos. Buenos Aires. 1983. jatorrizko edizioan, 
Manifacturiong the news. The University of Texas Press. Texas. 1980.  
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"Las cotas de la producción noticial están aseguradas 

en la práctica por una enorme red de organismos oficiales, 

burocráticos y de las grandes compañías y organizaciones 

comunitarias. Sobre este subsidio invisible se basa la 

moderna agencia periodística. 

 (...) Molotoch y Lester los denominan 'promotores de 

la noticia rutinaria' (...).Estos dispositivos promocionales 

cumplen dos finalidades: son una herramienta útil para los 

políticos, funcionarios y ejecutivos y convenientes para los 

hombres de la prensa". 

Praktika hauen ondorioak hauek lirateke Fishman-en eritziz 

(1980: 177,178): 

"La noticia rutinaria (...) legitima el orden político 

vigente al divulgar las idealizaciones burocráticas del 

mundo y filtrar todas las percepciones de los sucesos que 

perturben dicho orden (...). El periodismo de rutina 

transmite una concepción ideológica del mundo. En 

definitiva, lo informado por los hombres de prensa no es lo 

que realmente acontece, ni lo que realmente experimentan 

los participantes en los sucesos noticiables o sus 

observadores. En lugar de ello, el periodismo termina por 

urdir una historia en torno a 'datos rigurosos', definición que 

remite a las categorías burocráticas y a los sucesos 

burocráticamente definidos que los funcionarios oficiales 

quieren y necesitan que acontezcan". 

Ohikeriazko kazetaritzak munduaren kontzepzio ideologikoa 

transmititzen du. Horixe litzateke aipu honen ondoriorik garbiena.  

Kazetal ohikeriz jositako inguru hau, oso egokia da P.B.en lana 

aurrera ateratzeko. Are gehiago boterearen inguruan diharduten 
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P.B.entzako. Molotoch eta Lester-ek dioten bezala, Gabinete hauek 

"ohikeriazko notiziaren eragileak" dira. 

3.2.1.- Albiste-iturrien erantzuna 

Testuinguru hau kontutan izanik, iturrien erantzuna egokitzearen 

bidetik etorriko da, aurrez pentsa zitekeen bezala. Moldatzen ez bada, 

iturria jokoz kanpo, noraezean ibiliko da. Bere mezuak ez dira behar 

bezala iritsiko komunikabideetara eta lehenengo pasabidean (gate) 

kanpoan geratuko da.  

Beraz, eraginkorra izan nahi duen P.B. batek egin behar duen 

lehenengo gauza horixe da:  ingurua aztertu, hau da, mezubideen 

dinamikaz jabetu, informazioa pasatzeko ordu eta egunik aproposenak 

zeintzuk diren enteratu, medio bakoitzaren ezaugarriak eta ohikeriak 

jakin, e.a. Guzti honek gidatuko du P.B.aren lana. Hala egiten ez 

badu, baldintza hauek kontutan hartzen ez baditu, bere mezuak huts 

egingo du, kale, hulu-buluz gainera. 

Igorleak, mezua zabaltzerakoan, argi izan behar du zein den 

egiazko helburua: jendea eskolatu ala limurtu ("persuaditu"). 

Galdegaia terminu hauetan azaltzen du Sanchez-Bravo irakasleak160 

(1979:128): 

"Se necesita saber, según propone Sócrates, si el 

orador se ha de dirigir a gentes instruídas cuya persuasión 

ha de estar fundada en la ciencia, o a ignorantes cuya 

                                                 
160 Sanchez Bravo Cenjor, Antonio, Periodistas: mensajeros, escribas y retóricos.Pirámide. Madril. 
1979. 
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persuasión descansa sólo en la creencia. Y si se debe instruir 

o sólamente persuadir". 

Egun, mezubideen bidez bideratzen diren mezu gehienek   

jendea limurtzea dute helburu bakartzat, hau da zerbait edo norbaiten 

aldeko jarrera hartzera persuaditu. Badira egon, egungo 

komunikabideen barruan eskolatzea xedetzat duten albisteak eta 

sekzioak. Baina ez dira nagusi. Beste arrazoien artean, errelato hauek 

medioen ekoizpen-dinamikarekin bat ez datozelako (luzeegiak, 

sakonak,...). Eskolatzearen helburua beste jenero eta medioen 

eskuetan uzten da: saiakerak, dibulgazio-liburuak, eta abar. 

Helburuak garbi edukita, iturriek, lehen esan bezala, medioen 

dinamikara moldatzea bilatzen dute. Hala ikusten zuen ere Sigalek 

(1973:129): 

"Los funcionarios del Gobierno (...) han adaptado sus 

prácticas a los procedimientos operativos standar de los 

periodistas. (...) Así se facilita la obtención de cobertura 

para lo que tienen que decir". 

Egokitze-lan hauetan, prentsa-arduradunen interbentzioa 

funtsezkoa da, beraiek baitira kazetal ohikeria hauek ondoen 

menperatzen dituztenak. Orraitio, politikarien aldarrikapenak, 

prentsaurreak, e.a. kazetarientzako erosoen gertatzen diren orduetan 

planifikatzen dira.  

Roosevelt-ek "astelehenak deskubritu" zituela zioen kazetarien 

aurrean (Sigal, 1973:130), igandeetan Washington-en konbokatzen 

ziren ekitaldi informatiboak oso gutxi zirelako. Garai batean, Euskal 
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Herrian antzeko zerbait gertatu zen. Astelehenetan egunkaririk ez  

zegoenez ("Hoja del lunes" haiek kenduta) igandeetan konbokatzen 

ziren ekitaldi politikoak oso gutxi ziren. Urteak pasa ahala, egunkari 

guziak astelehenetan ere kaleratzen hasi ziren. Egun, asko dira 

igandeetan ospatzen diren ekitaldi politikoak (mitinak, festak, 

inaugurazioak, konbentzioak, e.a.). Igandeak beraz, Euskal Herrian 

behintzat, ez dira garai bateko "basamortu informatiboak". Hutsune 

hori, astelehenek betetzen dute gaurregun. Astelehenetan, asteko 

lehen eguna legez, jendearen gogoa nahiko beheti dabil, buru makur. 

Larunbata aurretik dituen bost egun horiek harlauza erraldoi gisara 

begiratzen ditu hiritar arruntak. Horregatik ere, ekitaldi gutxi 

planifikatzen dira egun horretarako (azkenaldion gero eta gehiago). 

Horregatik ere, egiten diren apurrek ohiartzun zabala izaten dute 

mezubideetan (normalean). Beraz, Roosevelt-ek "astelehenak 

deskubritu" bazituen, hemen, gure artean, batek baino gehiagok 

"astearteak duen enkantua" topatu duela esan genezake.  

Euskal Herrian, beste tokitan gertatzen den bezala, ekitaldi 

informatiboen kopurua gehituz joaten da astea aurrera joan ahala (ik. 

2.3.3.1.2.1.). 

Egokitze-lanetan, iturri guztiak ez dira berdinak, ezta berdin 

konportatzen ere. Batzuk besteak baino hobeto egiten dute. Auzi 

honetan esperientzia izatea oso garrantzitsua da. Euren karguetan, 

hainbat urtetako  egonaldia daramaten presidenteek, mezubideen 

aurrean, normalean, portaera egokia erakusten dute. Honela ikusten 

du ere Sigalek (1973:139-140): 
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"El presidente domina completamente la escena. Las 

principales preguntas son fácilmente predecibles (...). Lo 

más frecuente es que el funcionario experimentado de la 

vuelta a la pregunta en su propio beneficio, responda 

parcialmente o la evada totalmente". 

UPVko irakaslea den Ofa Bezunarteak dioen bezala161 Sigal 

parafraseatuz (1988:152): 

"(...) una gran parte de las noticias es producto del 

acoplamiento de dos maquinarias procesadoras de 

información: una las organizaciones noticiosas, y la otra el 

Gobierno. La interdependencia entre ambas  maquinarias se 

manifiesta, por ejemplo, en la sincronización de los horarios 

de los periodistas con las entidades públicas. Las jornadas 

de trabajo de cada sección, se adecúan a los ritmos de las 

instituciones que le proporcionan la mayor parte de las 

noticias". 

Bi tresneria horien arteko egokitzea zertan zehazten den da 

ikerlan honen helburuetariko bat, VI. atalean ikusiko dugun legez. 

Bertan ere, Bezunarteak dioen "una gran parte de las noticias" hori 

zenbatean finkatzen den ikusiko dugu. 

Islada maila horri, Costa i Badia irakasleak "índice de 

permeabilidad" (iragazkortasun indizea) deitzen dio (1991:223): 

"Por permeabilidad entendemos la capacidad de otras 

fuerzas ajenas al periódico de utilizarlo para generar 

opinión pública". 

                                                 
161 "La noticia, incómodo refuerzo de las instituciones", in La prensa ante el cambio de siglo 
(Askoren artean). Deusto. Bilbo. 1988. 
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Kataluniarrak argi uzten du ere mezubideen ohikeriak direla 

iragazkortasun indize honen arrazoi nagusia (1991:234) 

EEBBetako administrazioak betidanik nabarmendu dira gauza 

hauetan, mezubideen erabileraz alegia. Martina Leek eta Norman 

Salomon-ek dioten bezala162 (1990:104) mezubide eta Gobernuen 

dinamiken egokiera hau ikagaragarri sofistikatzen ari da, orain 

hamarkada batzuk pentsaezinak ziren mailetaraino iritsiz. Reagan 

presidentearen prentsa ekipoak gertaera informatibo bereziak sortarazi 

zituen arratsetako albistegietarako espreski pentsatuak, 30 segundu 

edota minutu baten jasoak izan zitezkeen jazoerak, alegia. 

Lance Bennet-ek ere Reagan presidenteak prentsaren aurrean 

erakusten zuen "malgutasuna" aztertu zuen. Etxe Zurira iritsi bezain 

laister, lehendakari iparamerikarrak hartu zituen lehen erabakien 

artean  batek behintzat mezubideen lanarekin zerikusi zuzena zuen. 

Alexander Haig-k, bere Estatu idazkariak, Washington-en ziharduten 

kazetari gehienak ostaturik zeuden hotelaren behekaldean, prentsa-

gela zabal bat ipini zuen (Lance Bennet, W., 1983:23)163, beraien lana 

errazteko. Aitatu autoreak aitortzen duenez, Reagan presidenteak ez 

zuen begi onez ikusten EEBBak baino askoz pobreagoak ziren beste 

herrietako bozeramaleek mezubideetan zuten protagonismoa. Eta 

prentsa-gelaren ekimenak bazuen zerikusirik honekin. 

Eritzi berekoa da Mark Hertsgaard iparamerikarra. Aditu honek 

Reagan-en agintaldietan prentsak izan zuen jarrera aztertu zuen. Bere 

                                                 
162 Unreliable sources. A. l. 
163 News, the politics of illusion.Longman. USA. 1983. 
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ustez, Reagan eta Bush-en arteko ezberdintasunak nabariak izan 

ziren164 (1989:XII-XIV): 
 

"Reagan's cadre of political and public relations 

adviser did a masterful job of catering to televisions appetite 

for sparkling visuals and snappy sound bites, and of course 

Reagan himself was superb at playing the role of commander 

in chief. Their sucess led some observers to fret that 

henceforth one might have to be an actor in order to suceed 

as president. 

(...) Bush often does not say or do much that is 

newsworthy. [Brian Healy, the CBS news senior Washington 

producer said]Ronal Reagan had something to say. It was 

consistent and it redounded on what he was pushing on 

Capitol Hill. Bush doesn't have that" 

David Barbero kazetariak gertutik jarraitu du EEBBetako 

politikagintza eta, batez ere, telebistak hauteskunde garaietan jokatzen 

duen papera. 1988an, Dukakis hautagai demokrata eta Bush 

errepublikarraren arteko lehia jarrai eta aztertu zuen. Inkesta guzien 

arauera, hautagai demokrata garaile agertzen zen kanpainaren 

hasieran bederen. Haatik, hiritarren boto asmoak aldatu egin ziren eta 

Bush-ek irabazi zituen hauteskundeak. Gertakizun honetan, kanpaina 

barruan burutu zen konbentzio errepublikarrak erabateko garrantzia 

izan zuen Barberoren eritziz. Honen aburuz, batzarre hura telebistako 

beste ikuskizun bat bezala prestatua izan zen. (Barbero, 1989:50)165: 

"El partido republicano ha contratado a auténticos 

guionistas de telefilms y series televisivas para que 
                                                 
164 Hertsgaard, Mark, On bended knee. The press and the Reagan presidency. Schocken Books Inc. 
New York. 1989. 
165 Barbero David, "Información y televisión en períodos electorales" in Los límites de la información 
política. EHU-UPV. Leioa. 1989. 
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diseñaran el desarrollo de la convención y ellos han 

establecido un guión según las normas clásicas del 

planteamiento, nudo y desenlace, preocupados 

principalmente de colocar en los momentos más precisos los 

climax emotivos (...). El efecto ha sido inmediato. Desde ese 

mismo día, las encuestas de intención de voto dan como 

favorito a Bush, muy por delante de Dukakis (...). Es la 

misma realidad política la que se convierte en espectáculo 

televisivo". 

Behin eta berriz gauza bera konfirmatzen da, iturriek mass-

medioen dinamikarekin bat egiteko duten beharra. Hauxe da, pasadizo 

honetatik, Barberok ateratzen duen ondorioa (1989:51): 

"Si ahora el sistema de Gobierno más generalizado en 

los países occidentales es la democracia parlamentaria, 

puede llegar algún momento en que el régimen de Gobierno 

de los países superindustrializados sea el sistema 

democrático televisado". 

Aurten (1993) Estatu espainolean bizi izan dugun hauteskunde 

kanpaina honen adierazle garbia da ere, aditu guztien eritziz, 

telebistaren protagonismoa inoiz baino handiagoa izan baita. 

Michel Rocard, Frantziako lehen ministrari ohiak ongi baino 

hobeto zekizkien mezubideetako ohikeriak eta dinamikak. Javier 

Algarra kazetariak azaltzen duenez166 (1991:11), politikari honek bere 

diskurtsoetan beti igarotzen uzten zuen kazetarien ikusmina piztu 

zezakeen esaldiren bat, mezubideek destakatuko zuten titularren bat. 

Algarrak baliamendu honi "efecto frasecita" deitzen dio. Efektu hau, 

                                                 
166 "Las emisoras radiofónicas" in La empresa ante los medios de comunicación izeneko kongresuan 
aurkezturiko ponentzia. Inforcongress. Barcelona. 1991. Ponentzia irakurri zuenean, Algarra RNEko 
Ez eguneroko Informatiboetako zuzendaria zen. 
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gaurregun gero eta hedatuagoa da politikarien artean, hauek, azken 

baten,  herritarrentzat baino gehiago kazetarientzat hitzegiten bait 

dute. 

Estatuko errealitatera etorriz, aitatu kazetaria honela mintzo zen 

espaniar berriemaleen lehentasun informatiboei buruz (1991:16): 

"Estoy convencido de que si entre los periodistas  

elaborásemos un 'ranking' para saber qué personaje goza en 

mayor medida de nuestras simpatías, el primer puesto lo 

ganaría el actual ministro de Asuntos Exteriores. Don 

Francisco Fernández Ordoñez es un hombre afable, siempre 

dispuesto a hablar con la prensa". 

Hitzon adierazle garbia da aitatu ministrariaren heriotzak 

Estatuko mezubide guztietan izan zuen harrera ezin hobea. Pertsonaia 

honen inguruan somatu zen ahobatekotasuna gutxitan ikusi da  

Estatuko komunikabideetan. Fz. Ordoñez-en antipodetan Alfonso 

Guerra presidente-orde ohiaren kasua dago. Atzerriko asuntuetarako 

ministraria begikotasunaren ikurra bihurtu bazen, Guerra berriz, oso 

gaizki ikusita dago Estatuko kazetari gehientsuenen artean. Hauen 

eritziz, gizon hau pertsonaia zapuzti eta antipatikoa da. Horri,  

ustelkeria-kasuetan nahastuta egon dela leporatzen badiogu 

("hermanisimoaren" affaire famatua), erraz ulertzen da Guerrak 

herritarren artean duen irudi txarra. 

 

3.3.- P.B.ak: informazioaren lagungarri ala oztopo? 
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Kazetarion tertuliak hizpide izan ditugu ikerlan honen haseran. 

Berauetan, P.B.ak hartzen ari diren indarra eta protagonismoa 

tertuliakideen ahotan jarri dugu. Baita ere, hainbat profesionalek 

P.B.ekiko dakusaten mesfidantza aipagai izan dugu, (hots, 

informazioaren lagungarri eta mesedagarri izan beharrean, sarritan ez 

ote diren traba eta oztopo). 

Tesi honen VI. atalean azaltzen den inkestan argi geratzen denez, 

Espainia zein Euskal Herriko egunkarietako zuzendari eta 

erredaktore-buruen artean, nagusi dira P.B.ak lagungarri baino 

gehiago oztopotzat jotzen dutenak. Hala ere, inkestatuen erdiak baino 

gehiagok (portzentaia zehatzak jakiteko ik. VI. atala) zera uste du: 

ezin dela halako deskalifikazio edo kalifikazio orokorrik egin, 

ezberdintasun nabariak daudela prentsa-arduradunen artean, batzuk 

bere funtzioa ederki betetzen dutela eta beste batzuk berriz, 

propaganda aparailu hutsak direla.  

Eztabaida hau antzeko terminuetan planteiatu zen Donostiako 

Maria Cristina hotelean "Empresa y medios de comunicación" 

izenburupean Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Sailak 1990ean eratu 

zuen ihardunaldian. Bertan, "barrikadaz" bi aldeetako kazetarien 

eritziak aurrez aurre alderatu ziren. Alde batetik, medioetan 

ziharduten berriemaleak eta bestalde enpresetan prentsa-arduradun 

gisan aritzen ziren kazetariak. Txinpartak atera ez baziren ere, garbi 

geratu zen batzuk eta besteen aburuak ez zetozela bat. Iñaki Iriarte eta 

César Coca UPVko irakasle eta kazetariek eta Javier Gilsanz TVEko 

ekonomia arloko sekzio-buruak, P.B.ak mesedegarriak baino gehiago 
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oztopoak direla defenditu zuten (nabardurak nabardura, noski). 

Bestaldean, enpresatako prentsa-arduradunak ziren eta batez ere 

IBMkoa, Antonio Etxarri. Honen ustez, ez da egia enpresei leporatzen 

zaien "hermetismoa". Portaera horiek aldatzen ari direla esan eta gero, 

enpresetako prentsa-arduradunen profesionaltasuna goraipatu zuen. 

Auzi honi buruz, Emilio Alfaro kazetariak duen eritzia 

interesgarria da oso. Bera, 80ko hamarkadaren bigarren erdialdean 

(Ik. 2.2.4.) José Antonio Ardanzaren lehendakariaren prentsa-

arduraduna izan zen. Egun, El Correo egunkariaren eritzi-arduraduna 

dugu. Hauexek ziren bere usteak167 (1989:106): 

"Para un informador, los portavoces pueden ser 

aliados ocasionales: siempre que los intereses del periodista 

vengan a coincidir con los de las persona, institución o 

entidad a los que aquel ofrece sus servicios, lo que no 

acostumbra a ocurrir en demasiadas ocasiones. Con 

idénticas motivaciones de conveniencia, los portavoces 

podrán ser intoxicadores, en el más amplio sentido de la 

palabra, si el periodista se deja (...). Las relaciones entre el 

periodista y el encargado de prensa no son nunca gratuitas. 

Uno y otro se presentan como profesionales de la 

comunicación; ambos trabajan con idéntico material, la 

información, pero cada uno de ellos lo utiliza  con unos 

criterios y finalidades raramente coincidentes y con bastante 

más frecuencia enfrentadas. Forman una extraña simbiosis 

basada en el mutuo interés, que, en algunas ocasiones, 

deriva en asociación parasitaria". 

                                                 
167 "Los portavoces, ¿como aliados o como intoxicadores?". in Los límites de la información política. 
EHU.UPV. Leioa. 1989. 
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Eritziok benetan esanguratsuak, datozen tokitik datozelako batez 

ere. Zenbait gauza argi geratzen da. Batetik, kazetariek eta 

bozeramaleek elkarrekiko beharra dutela; bestetik, P.B.etatik, kasu 

honetan, boteraren inguruko P.B. batetik intoxikatu egiten dela 

aitortzen da, inolako estualdirik gabe, gainera; eta hirugarrenik, 

kazetariek eta prentsa-arduradunek duten elkarrekiko behar hori 

"elkartze parasitarioa" bihur daiteekela.  

Alfaroren aburuak benetan adierazgarriak, halafedez. 

3.3.1.- Iragazki-papera 

P.B.etako arduradunei maiz egozten zaien  beste gaitz bat, 

normalean iragazki edo galbahe papera betetzen dutela da, hau da, 

kazetariek beraien erakundeetako nagusiekin kontaktatzea nahi 

dutenean, hartueman horiek erraztu beharrean oztopatu egiten 

dituztela, batez ere gai istilutsuak tartekatzen direnean. 

Emilio Alfaroren ondoren, Ajuria Eneara prentsa-arduradun 

gisara joan zen Bingen Zupiria kazetariak hala aitortzen zuen Gizarte 

eta Informazio Zientzietako ikasleen aurrean, 1991ko martxoaren 

13an, ikerlan honen egileak eratu zuen P.B.ei buruzko lehenengo 

mintegian. Aitormen hori eginez gero, bere solasaldiaren amaieran 

galdera hau luzatzen zion bere buruari: "azken baten, zer dira Prentsa 

Bulegoak?, gizartea eta komunikabideen arteko bitartekari soilak ala 

kazetarientzako oztopoak?". 

Esan beharrik ez dago, kazetari eta prentsa-arduradunen arteko 

hartuemanak emankor eta oparoak izango direla alde bien 
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mesedegarrirako direnean (elkarrekiko beharra) eta guztiz antzu eta 

urriak kazetariek "komeni ez den zerbait" galdetzen dutenean. Eta hor 

sartzen da jokoan aitatzen ari garen iragazki-faktorea edo papera. 

Asuntu honen inguruan ia ahobatekotasuna dagoela esan behar 

da. Terminu oso antzekoetan agertu dituzte euren eritziak Cesar 

Coca/Mª Pilar Díezhandino irakasleek168 (1991:109), Emilio Alfarok 

(1989:110), Manuel Muñoz Cosme kazetariak169 eta Ofa Bezunartea, 

UPVko irakaslea eta kazetariak170 (1988:175). 

3.4.- P.B.en azpijokoak 

Uneon daukagun sistema informatiboan lehiakortasuna da 

nagusi. Merkatuaren baldintzak gero eta bortitxagoak dira. 

Testuinguru honetan, medioetan agertzea "urregorriaren prezioan" 

ordaintzen da. Horregatik, "agertzeko premia" horrek beharturik, asko 

dira garai hauetan P.B.ei leporatzen zaizkien azpijokoak.  

Gainetik bada ere, ataltxo honetan azaltzen diren prozedura 

hauetarik asko (filtrazioak, "off the record", e.a.) 2.3.3.1.2.4. puntuan 

aitatu dugu, P.B.en funtzioei buruz aritu garenean. Hemen berriz, 

jarduera horien deformazioak edo "erabilpen maltzurrak" ikusiko 

ditugu. Salaketa hauetarik asko ez dira bidezkoak izango, zalantzarik 

gabe. Beste batzuk bai, berriz. Hemen ere deskalifikazio orokorrek ez 

dute tokirik. Egia da ere, P.B.etako arduradun asko eta asko ez direla 

                                                 
168 Periodismo económico. A. l. 
169 " Las dificultades de la información institucional" in Informació institucional. Primers encontres. 
Generalitat valenciana. Valencia. 1985. Muñoz Cosme, 1984ean El Pais egunkariak País Valenciá-n 
zuen delegatua zen. 
170 Noticias e ideología profesional. A. l. 
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burutzen duten "lan zikina"ren erantzule nagusiak, hauek P.B.ek 

zerbitzatzen dituzten erakundeetan bait daude. Beraz, prentsa-

arduradunak, sarritan, beste batzuek diseinatu eta planifikatu duten 

politika maltzur baten exekutoreak besterik ez dira. Beste batzuetan, 

prentsa arduradunak dira politika horien bultzagile sutsuenak. 

Denetarik dago beraz. Ondoren doan puntuan, P.B.etatik gehien 

erabiltzen diren azpijokoak zehaztuko ditugu, banan banan, beren 

helburuak eta forma ezberdinak azalduz. 

Erran gabe doa P.B.etatik burutzen diren erreakzioak edo 

presioak ezin direla sistematikoki deskalifikatu. Batzutan medioek 

egindako maltzurkeria baten ondorioak dira (manipulazioak, betoak, 

e.a.). Presioaren intentsitatea P.B.aren garrantziaren arauera neurtzen 

da, hots, zenbat eta "altuagoa" izan P.B.ak ordezkatzen duen 

erakundea, hainbat eta sendoagoak izango dira presioak. Boterearen 

ingurutik urrun dauden P.B.ek (herri mugumenduenak, erakunde 

alternatiboenak, e.a.) beren presioen truke, ezer gutxi espero dezakete, 

ezer gutxi bait dute presionatzeko. Zoritxarrez, baliabide gutxi duten 

erakundeetan gertatzen da hau batez ere. 

Bestelako nabardurarik egin gabe, ikustagun zeintzuk diren 

azpijoko horiek eta nola gauzatzen diren. Hauek izango dira jorratuko 

ditugun ataltxoak: 

-Filtrazioak 

-Desinformazioa 

-"Off" eta "on" the record 

-Zerrenda beltzak 
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-Gainerako presioak (txantaiak, sobornoak, oparien politika, 

ustelkeria kasuak, dirulaguntza publikoak, e.a.). 

 

3.4.1.- Filtrazioak 

Nabardura batzuk kenduta, filtrazioaren fenomenoa ikertu duten 

adituek eritzi nahiko bateratuak agertzen dituzte portaera informatibo 

honen definizioa ematerakoan. 

Elie Abel da fenomoneno hau sakonkien aztertu duenetarik bat. 

Honen ustez171 (1987:2), hauxe litzateke filtrazioaren definizioa: 

"The true leak is an unsolicited act by a source, in all 

but a handful of cases a guvernement source, who makes 

sensitive information available to a reporter on condition 

that leaker'd identity shall not disclosed" 

Petra M. Secanellaren aburuz172, filtrazioak sistema politiko 

guztietan gertatzen den fenomenoa da, bai demokratikoetan, baita 

autoritarioetan (1986:97): 

"Filtrar no es un gesto político dimisionario. Es una 

política muy bien pensada por los funcionarios que quieren 

influir sobre una decisión política, promover una línea de 

actuación, persuadir al legislativo y alertar a los países y 

Gobiernos extranjeros. La filtración es el aceite informativo 

de la máquina de gobernar. Requiere una gran dosis de 

experticia para manejarla con éxito". 

                                                 
171 Abel, Elie, Leaking: Who does it, Who benefits?, at what cost? Priority Press Publications. New 
York. 1987. 
172 Secanella, Petra María, Periodismo de investigación.Tecnos. Madril. 1986. 
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Héctor Borrat uruguytarrarentzat173, hauxe da filtrazioa 

(1989:75): 

"Considero pues filtración a la comunicación pública 

que hace el periódico de una información procedente de una 

fuente que ante el lector del periódico se mantiene en el más 

estricto secreto". 

Haatik, eta aitatu egileak dioenez, filtrazioa izendatzeko 

nomenklatura zabala dago. Culberton-ek, adibidez bi terminu hauek 

erabiltzen ditu: "unnamed news source" ("aipatu gabeko albiste-

iturria") eta "anonymous source or atribution" (iturri anonimoa) 

(Borrat, 1989:72). Watson eta Hill (1984) adituek bi filtrazio mota 

bereizten dituzte: "egiazko filtrazioak", hau da, ahaltsuek ekidin 

nahiko zituzketen informazioak eta Gobernuek informazioa 

manipulatzeko, isil-misilka, apropos, igarotzen uzten dituzten 

albisteak. Azkenengo hauei, Simous-ek (1986) "filtrazio deliberatuak"  

deitzen die (Borrat, 1989:72). 

"Filtrazioa" eta "Off the record" konzeptuen artean sarritan 

nahasmenak sortzen dira. Leon V. Sigal-ek argia dakar mataza 

honetara. Bere ustez174, terminu bien arteko ezberdintasuna faktore 

hauetan datza (1978:179): 

"El funcionario [beti ere filtrazioaren kasuaz ari da] 

trata con los reporteros como individuos, nunca en grupos. 

El contacto no es rutinario y se inicia por parte del 

funcionario. Es importante encubrir la identidad de la fuente 

                                                 
173 Borrat, Hector, El periódico, actor político.Gustavo Gili. S.A. Barcelona. 1989. 
174 Reporteros y funcionarios. A. l. 
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de la información e incluso oscurecer el hecho de que se 

dispuso de ella a través de una filtración". 

Esanak esan, 2.3.3.1.2.4. puntuan emandako definizioa gehiago 

zehaztuz, filtrazioa hauxe izango litzateke:  

 eskupetik, isil-misilka eta indibidualki -iturriti k kazetariari 

zuzenean-, eritzi publikoa bideratu asmoz,  igarotzen uzten den 

informazioa, beti ere albistearen jatorria zein den inolaz ere 

argitu gabe. 

Elie Abel-ek dioen bezala (1987:2), filtrazioak eztabaida 

zalapartatsu eta krisi garaietan nagusitzen dira. Kontrajarrita dauden 

bi alderen eritziak alderatzen direnean sartzen dira jokoan 

filtratzaileak. Filtrazioaren helburua -arestian aitatu dugun legez- argi 

dago: ofizialki argitara eman ez zitezkeen informazioen bidez, 

herritarren eritzia bideratu. 

Prozedura hau informazioaren gordelariek soilik erabil dezakete, 

jende ahaltsua, beraz, boterearen inguruan dabilena, normalean. 

Berauek dira, ezbairik gabe, filtrazioaren onuradun nagusiak, eta aldi 

berean, kaltedunak. Gogoan izan behar da, boterearen barruan 

lehiatzen diren indarrak ez doazela beti zentzu bakarrean. Sarritan, 

indar horiek kontrajartzen dira, interes propioak defendituz. 

Boterearen kontroletik ihes egiten duten filtrazioak dira. Honen 

adierazlea da, adibidez, "Iran-contra" deituriko eskandalua posible 

egin zuen filtrazioa. Une hartan, Ronald Reagan presidenteak 

prentsarekiko erakutsi zuen haserrea oso bizia izan zen. EEBBetako 
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lehendakariak terminu hauek erabili zituen kazetariak izendatzeko 

(Abel, 1987:2): 

"(...) the press a school of sharks drawn by blood in the 

water". 

hau da, "prentsa, odolak uretan utzitako arrastoren bidera doan 

marrazoen eskola da". 

Elie Abel-en eritziz, Gobernuko filtratzaile batek arrazoi asko 

izan ditzake horrela iharduteko. Aitatu dugun obran, Stephen Hess-ek 

The Governement/Press connection liburuan biltzen duen tipologia 

ekartzen du gogora Abel-ek. Hauek lirateke, beraz, filtrazio motak 

(Abel, 1987:18-21): 

-Norberaren "Ego"arekin lotutakoa  (the Ego leak). 

Norberaren prestigioa saritu asmoz, funtzionariak burutzen duen 

filtrazioa litzateke175. 

-Asmo onez egindako filtrazioa (the goodwill leak). Informazio 

bat ezagutarazteko beste biderik ez duenean, funtzionariak egiten 

duen filtrazioa. 

-Filtrazio politikoa (the policy leak). Barne informazio ala 

dokumentoak erabiliz, prentsaren arreta bereganatu asmoz gauzatzen 

den filtrazioa. 

-Mendekuz egindako filtrazioa (the animus leak). Beste 

pertsona bat kaltetu asmoz, egiten den filtrazioa. 

                                                 
175 Leon V. Sigal-ek , bere Reporteros y funcionarios izena daraman obran hauxe galdetzen dio bere 
buruari (1973:163): "¿Por qué hablan los funcionarios con los reporteros?. "Vivimos en una 
democracia' responden muchos funcionarios. 'El público tiene derecho a saber y tenemos la 
obligación de informarle'. Para otros, la explicación no reside en las normas sociales, sino en la 
gratificación del ego". 
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-Zunda-globoa (the trial baloon). Prentsaren atentzioa 

desbideratzeko egiten den filtrazioa. 

-Telefono bidezko salua. (the whistle-blower). Beste 

mekanismo guztiak agorturik, filtrazio bat bideratzeko erabiltzen den 

azken errekurtsoa filtratzailearen lanpostua arriskutan jarri gabe. 

Pello Urzelai kazetariak azaltzen duenez176, "filtrazio guztiak 

partzialak eta interesatuak dira". Kazetariak ondotxo daki hori, baina, 

hala ere, jokoan sartzen da, filtrazioaren truke bera eta bere 

mezubidearen prestigioa sariztatuak gertatuko direlakoan. Baina, 

filtrazioaren aurrean, erreportaria eta funtzionariaren egoerak ez dira 

berdinak. Politikariei komeni zaie kazetariak beti zorretan edukitzea, 

aldarrikapen ofizialak egiten dituzten momenturako filtrazioaren 

ordaina eskura dezaten. Orduan "tratamendu egokia eta bidezkoa" 

eskatuko dute, nahiz eta euren informazioen balioa eztabaidagarria 

izan. Horregatik, filtrazioen bidetik, kazetariek albiste-iturri apur 

batzuekiko nozitzen duten menpekotasuna areagotzen dela esan 

daiteke. Edozein atxakia erabiliz, funtzionariak erreportariekin 

haserratzen badira, kaltetuena berriemalea izango da, ezbairik gabe 

gainera, politikariak beti izango baitu bere filtrazioak itsu-itsuan 

hartzeko prest egongo den beste kazetari bat. 

                                                 
176 Urzelai, Pello, "Kontrolpeko diskrezioa" in Euskaldunon Egunkaria. 1991ko martxoak 28. 6. 
orrialdean. 
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Ricardo Cid Cañaveral177 kazetariak gogor gaitzetsi zuen 

filtrazioaren prozedura eta zentzu horretan, P.B.ek jokatzen duten 

papera (1985:168): 

"Hay un exceso de búsqueda de información en la 

Administración (...). Me extraña mucho que los medios 

tengan esa obsesión por conseguir la información en los 

centros de poder político. Lo cual, a su vez, evidentemente 

genera otra deformación que es que las Oficinas de Prensa 

(...) se organicen como centros de influencia sobre los 

medios. (...) En vez de ser centros de información se 

deforman como centros de influencia amistosa, o centros de 

influencia administradora racionadores de privilegios. La 

expresión máxima de esta deformación- nefasta en mi 

opinión- es la filtración". 

Aldarrikapen hauek egin zituen unean, kazetari hau Hezkuntza 

Ministeritzako funtzionaria zen. Beraz, "barrikadaren alde biak" 

gertutik ezagutzen zituen. Orraitio dira bereziki azpimarragarriak bere 

hitzak. 

Bere ustez, filtrazioak giltzarri izan ziren UCDko Gobernuaren 

porrotean (Cid Cañaveral, 1985:168): 

"El gran problema de los Gobiernos de UCD (...) fue 

la filtración indeseada, es decir, las pugnas indeseadas del 

partido llevaban a que un sector filtraba determinados 

proyectos de ley para conseguir determinadas repercusiones, 

etc. Con los socialistas, esto no sucede. No hay filtraciones 

de grupo o son muy excepcionales". 

                                                 
177 "Todo lo que es un slogan es mentira" in Informació institucional. Primers encontres. Generalitat 
valenciana. Valencia. 1985. Ricardo Cid Cañaveral, esperientzia handiko kazetaria da. Aldarrikapen 
hauek egin zituenean, Unibertsitaterako Estatu-Idazkaritzako funtzionaria zen Madrilen. 
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Filtrazioak hainbat bataila politikotan klabeak izan dira. Sigal-en 

ustez, garrantzitsuena filtrazioak nork kontrolatu behar dituen jakitea 

da (1973:185): 

"Cualquier sistema que abdique el control a un 

pequeño número de altos funcionarios, otorga a estos una 

influencia substancial sobre los resultados del proceso 

político, influencia a la cual forzosamente, se resistirán altos 

integrantes del Gobierno". 

3.4.2.- Desinformazioa 

Mario Benedetti idazle eta kazetari hegoamerikarrarentzat178  

hauxe da desinformazioa (1987:203): 

"(...) es una desfiguración de la historia, aunque se 

trate de la que se está haciendo en este instante" 

Bere herrikidea den Hector Borrat-ek179 gai berbera 

beranduxeago jorratu arren (1989:99), dauden desinformazio mota 

guziak ondoen azaldu dituena Benedetti da. Idazle honek 

desinformazioa gauzatzeko hamaika forma ezberdin planteiatzen ditu 

bere obran (1987:204-207): 
a) Informar lo contrario de lo acaecido. 

b) Informar sólo una parte de lo sucedido. 

c) Suprimir una parte importante de una cita. 

d) Aislar una cita de su contexto. 

e) Distorsionar un hecho acaecido, manteniendo una 

parte de verdad. 

f) Título inexacto o tendencioso para una noticia 

verazmente transcripta. 

                                                 
178 Benedetti, Mario, Subdesarrollo y letras de osadía.Alianza editorial. Madril. 1987. 
179 El periódico, actor político. A. l. 
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g) Uso tendencioso y descalificador del adjetivo o las 

comillas. 

h) Simulación de estilo objetivo. 

i) Desequilibrar los datos con determinada intención 

política. 

j) Borrar (o por lo menos empañar) la historia. 

k) Editorializar con los títulos. 

Hemen aitatzen diren zenbait jukutriren gauzapena P.B.en 

eskuetan izan ez arren, -tituluak, adibidez, kazetariak erabakitzen 

ditu- ezin dugu ahaztu Gabinete hauek, sarritan informazioak guztiz 

elaboratuak sortarazten dituztela eta, ondorioz, desinformazioa 

albistearen jatorrian bertan finkatzen dela. Kazetarientzat zailagoa 

gertatuko da, gainera sasi-informazio horietan agertzen diren zenbait 

daturen egiaztapena eta kontrola. 

Benedettik aitatzen dituen  desinformazio asko eta asko P.B.ek 

erabiltzen dituzte. Azpijoko hauek mezubideetako kazetarientzat 

oharkabe pasatzen badira, mezu hauek hartzaileengana informazio 

objetiboaren itxurapean ailegatuko dira eta, beraz, zailagoa gertatuko 

da haintzat hartzea. 

3.4.3. "Off" eta "On" the record 

"Off" eta "On" the record fenomenoen inguruan (definizioak 

nahi dituenak jo beza 2.3.3.1.2.4. puntura) gaizki-ulertze ugari  

gertatu da. Aitatu puntuan esan dugun legez, formula hauek gehien 

erabiltzen dituena boterearen inguruan dabilena da. Nahasmen 

handiak sortu dira askotan prozedura hauek direla eta. Iskanbila 

horien iturburuak bi izan dira: politikarien ezjakintasuna (ez bait 
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zekiten zehatz mehatz "Off the record"-ek zer esan nahi zuen) eta 

kazetarien maltzurkeria (baldintza honenpean egindako zenbait 

aldarrikapen modu irregularrez erabilia izan denean). Sarritan nork 

zer eta  nola esan duen argitzea ez da batere erraza. Horretan datza 

auzia. 

Horregatik Herb Schmertz-ek bere obran180 zera aholkatzen die 

enpresariei (1986:114): 

"Mi política personal es la de hablar exclusivamente 

'on the record'. Por desgracia el 'off the record' no se aplica 

retrospectivamente; por lo tanto, asegúrese de establecer 

esta norma fundamental antes de revelar ciertas 

informaciones delicadas". 

Formula hauen deformaziorik arruntena intoxikazioa da. 

P.B.etako arduradunek -2.3.3.1.2.4. puntuan esan dugun bezala- kontu 

handiz erabili behar dituzte prozedura hauek, beraien sinesgarritasuna 

eta eraginkortasuna ziurtatu nahi badute bederen. 

3.4.4.- Zerrenda beltzak 

P.B.en funtzioak azaltzerakoan, 2.3.2.4. atalean, mezubideen 

jarraipenak duen garrantzia azpimarratu dugu. Zoritxarrez, P.B. 

askotan,  informazioen "jarraipenaren" ordez "jazarpenak"  egiten 

dira. Kazetarien lanak hurkotasun ideologikoaren arabera sailkatzen 

dira eta horren ondorioz, zigor eta ordainsarien sistema erabat 

arbitrarioa ezartzen da P.B. askotan.  

                                                 
180 El silencio no es rentable. A. l. 
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Logikoa denez, sailkapen hauek sekretuak dira. Ez dira publikoki 

aditzera ematen, bertan erabiltzen diren erizpideak ez baitira oso 

"ohoregarriak". Ezarritako zigor eta ordainsari honen arauera, kazetari 

asko eta asko beren "zenit profesionalera" iritsi dira. Beste batzuren 

diru-sarrerak biderkatu egin dira epe laburrean. Beste batzuk, ordea, 

langabezian amaitu dute. Praktika hauek boterearen inguruko P.B.etan 

eman izan dira batik bat, baino ez bakarrik. Egun, honen konstantzia 

publikorik ez badago, alderdi gehienek edo denek, neurri batean edo 

bestean, praktika hauek egiten dituztela esan daiteke. 

Duela hiru urte, Castilla eta Leongo Administrazioan "zerrenda 

beltzen" eskandalua ezagutu zen. Egun haietan prentsan argitaratutako 

albisteen arabera181, José Antonio Aznar PPko buruzagia Castilla eta 

Leongo Elkarte Autonomikoko burua zelarik, kazetarien "zerrenda 

beltz" bat osatu zen, non hamabi berriemaleren datu pertsonalak 

azaltzen ziren. Besteak beste, bertan agertzen ziren kazetarien datu 

profesionalak, beraien begikotasun politikoak, sinesmen erlijiosoak, 

PP alderdiarekiko zuten jarrera eta mesedeak itzultzen bazekizkiten 

ala ez. 

Zerrenda famatu honetan agertzen ziren profesionalak hauxek 

ziren: Luis Jaramillo, COPE irratikoa; Manuel Trapote, ICAL 

agentziakoa; Luis Miguel de  Dios, Radio Nacionalekoa; Gregorio 

Martínez eta Carlos Blanco, SER irratikoak; Federico Gallego, 

Antena 3koa; Julian Ballesteros eta Maribel Rodicio, El Norte de 

                                                 
181 Egin egunkaria. 1990-V-31. 
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Castilla egunkarikoak;  Jesús Gómez Olmedio, Efe-koa eta Amiano 

Gago, Miguel Angel García eta Pérez Vicente, TVEkoak 

Valladolideko Prentsa Elkarteak gogor gaitzetsi zituen praktika 

hauek, "guztiz toleraezinak, adierazpen askatasunaren aurkakoak eta 

aberranteak" zirelakoan. Oposioko alderdiak antzeko terminuetan 

mintzo ziren. 

Praktika hauek ez ditu, esan bezala, PP alderdiak soilik martxan 

jarri. Ikerlan honen egileak, 80ko hamarraldian, Gasteizko 

Jaurlaritzaren informazioa jarraitzen zuelarik, praktika hauen lekukoa 

eta nozitzailea izan zen. Inoiz publikoki jakitera eman ez arren, garai 

hartan Lakuako egoitzatik kazetariekiko ezartzen zen jarraipena oso 

"hestua" zen. Gauza jakina zen esparru honetan ziharduten berriemale 

guztientzat. Are gehiago, bazekiten ere, goizero, beren lanak lupaz 

aztertuak izaten zirela eta nor zen behatzaile ofiziala. Haatik, 

ikuskatzailearen nortasuna ez zen inoiz ezagutzera eman. 

Jazarpen honen erakusgarri da Gerald B. Silverman-ek aitatzen 

duen anekdota182. Bertan, New York Post-eko Fredric Dicker-ek 

egiten duen salaketa biltzen du. Kazetari honek, New York-eko 

gobernadoreak berak zenbait kazetariren lana fiskalizatzeko zuen 

tentazioa gaitzesten du (Silverman, 1991:32): 

"It's not unusual for a reporter to get a phone call at 

7:30 or 8:00 in the morning from the governor expressing in 

very strong terms his unhappiness a particular story. I think 

thath has a intimidation effect" 

                                                 
182 The Capitol Press. A. l. 
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 Han eta hemen, argi dago, "telefono deiak" egon badirela. Eta 

zenbait kasutan oso ugariak direla gainera. Bitxikeria gisa, esan 

dezagun Estatu espainoleko gobernadoreak ez direla EE.BB.etakoak 

bezain goiztiarrak. 

3.4.5.- Gainerako presioak 

Ataltxo honetan aitatuko ditugun presioak (txantaiak, sobornoak, 

ustelkeria kasuak, e.a.) P.B.ez gaindi daude normalean. Albiste-iturri 

eta kazetarien arteko hartueman istilutsuen atalaren barnean sartzen 

dira. Gerta daiteke, aitzitik, presio hauen exekutorea bera ere P.B.a 

izatea. 

Zentzugabea litzateke gaur egun arazoaren larritasunaz ez 

ohartzea. Adibidez, orain dela hiru urte Frantziako kazetari 

ekonomikoen artean egindako inkesta batek183 zera erakutsi zuen: 

%60ak, enpresa ekonomikoen aldetik, presioak jasan zituela. Sondeoa 

"Ipsos" etxeak burutu zuen, Paris inguruko ehun bat kazetariren artean 

eta  Le Monde egunkariaren aginduz. Gehien nabarmendu ziren 

presioak hauexek izan ziren: txantaiak (publizitatearekiko), zentzu 

haundirik gabeko kolaborazioen eskaintzak (enpresari lotutako 

kazetariek bidalitako lanak edo "erreportaiak") eta justifikaturik 

gabeko opariak. Normalean, presio hauek mezubideetako zuzendari 

eta gerentziaren kontra bideratu ziren. Hala izan zen, behintzat, 

kasuen %58an. 

                                                 
183 Gaceta de los negocios (La). 1990eko azaroak 5, 25. orr. 
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Inkesta horretan beste datu aipagarri bat azaltzen zen ere: lau 

kazetarietatik hiruk (%72a) garai hartan enpresaren mundua eta 

medioen arteko harremanak hobetu egin direla uste zuen, batez ere 

enpresetako komunikazio arduradunak martxan hasi zirenetik. 

Presioen kontu hau nahiko hedaturik dago Europa osoan. Le 

Monde egunkariaren ustez184, Erresuma Batuko enpresak nahiko 

ezberdinak dira arlo honetan. Beraiek, komunikazioaren artea landu 

baino nahiago omen dute diskrezioa jorratzea. London city-ko enpresa 

batetako komunikazio arduradunak zera zioen185: 

"En Gran Bretaña las empresas no agasajan a los 

periodistas. Las invitaciones para viajar al extranjero y a 

buenos restaurantes son rarísimas. No se cuestionan el 

hecho de ofrecer regalos -grandes o pequeños- a los 

periodistas; la mayor parte de las conferencias de prensa se 

celebran entre las 10 y las 11 de la mañana; suelen ir 

precedidas de un frugal aperitivo y la conversación durante 

el mismo es muy elemental. Los ingleses tienen un acuerdo 

tácito para no hablar de tres temas: sexo, dinero y religión". 

Kazetariak "nola tratatu" behar diren gaiari buruz, Mobil-Oil 

enpresako presidenteordea den Herb Schmertz iparamerikarra 

"maisua" da. El silencio no es rentable liburuan (1986) ongi asko 

deskribatzen du zer egin behar den "kalapita bilatzen duten" 

kazetariekin. Autoreak, bere enpresako presidenteak, Peter 

Tavoulareas-ek, The Wall street Journal-eko zuzendari exekutiboa 

den Frederic Taylor-ekin izandako tirabira informatiboa azaltzen du. 

                                                 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
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Egilearen esanetan argi zegoen "kazetariak enpresaren desprestigioa 

besterik" ez zuela bilatzen. Hona hemen Schmertz-ek hartu zuen 

erabakia (1986:72): 

"Llamamos a varios de sus reporteros y les dijimos 

que a partir de entonces no contestaríamos a sus preguntas, 

tanto si eran 'on the record' como 'off the record' . Tampoco 

les facilitaríamos dato alguno ni les concederíamos ninguna 

entrevista. También les retiraríamos nuestra publicidad". 

Autoreak ez du deskribatzen honelako neurrien aurrean, zein 

izan zen egunkariaren erantzuna. Dena dela, suposatzekoa da. Mobil-

Oil bezalako enpresa erraldoi eta boteretsuen aurrean zaila da oso 

informazio independientea egitea, instituzio hauek maneiatzen 

dituzten presupostuak eta interesak ikaragarriak bait dira. Schmertz-en 

hitzook, polemikoak izan arren, zintzotasunaren balioa dute. Kazetari 

"kalapitariekin" erasokor izan arren, gainerako berriemaleekin 

Schmertz harreman profesionalak edukitzearen aldekoa da. 

Kazetariak ongi atenditu bai, baina inoren burua zuritu gabe dio, gutxi 

gora behera (1986:121): 

"Debe usted salir al encuentro de la prensa, a más de 

medio camino, organizando visitas, entrevistas con sus altos 

cargos directivos y contactos fuera de la oficina. Nadie ha 

comprado nunca a un director de periódico por el precio de 

un almuerzo, pero no causa ningún daño establecer una 

relación de antemano, a fin de que un rostro humano -el 

suyo- aparezca en la memoria del director cuando se 

desarrolle un artículo (...). No hablo aquí de mimar a la 

prensa, ni siquiera de mantener amistad con periodistas, 

pero puede usted crear comunicación y comprensión con 

gente a la que sólo ve en situaciones de antagonismo". 
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Schmertz inzentiboen kontrakoa da (sobornoaren aldekoek ez 

dute inoiz publikoki esango, noski) (1986:125): 

"No intente deslumbrarlo con comidas y copas y no les 

ofrezca incentivos. Estas tácticas no sólo fallarán, sino que 

en un efecto contraproducente harán que los reporteros se 

revuelvan contra usted". 

Sobornoaz mintzatzerakoan, eritzi berekoa da Nuria Vilanova, 

Inforpress Prentsa Bulegoaren zuzendaria186 (1991:16): 

"El intentar comprar al periodista como norma puede 

salir demasiado caro a la larga, ya que no todo el mundo 

está en venta, y porque el precio puede ser muy elevado para 

un resultado pequeño (un breve). En esta vida, y en el 

pequeño mundo de la comunicación más, todo se sabe y es 

una fórmula que merece la amplia reprobación de muchos 

periodistas. Además, un favor del momento no significa 

fidelidad, complicidad o simpatía, y eso sí que no está en 

venta.". 

Egilea sobornoaren posibilitateaz merkatuko terminuetan mintzo 

da ( "demasiado caro", "precio muy elevado") honelako prozedurek 

merezi duten gaitzespen etikoa ezertarako aitatu gabe. 

Soborno egiteko forma anitz dago. Ikerlan honetan, Catalunyako 

kreditu-etxe bati superkontu baten promozioa egiteko okurritu 

zitzaion "ideia" aitatu dugu (milioi erdiko diru sarreraren kasua).  

Praktika hauetara iritsi gabe, egia da azkenaldion "oparien 

politika" oso hedatuta dagoela instituzio eta enpresen artean. Gero eta 

                                                 
186"Las funciones del Gabinete de Prensa" in La empresa ante los medios de comunicación. 
Inforcongres. Barcelona 1991. 
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gehiago gainera. Edozein atxakia da ona, kazetariari "detailetxo" bat 

bidaltzeko (Gabonak, urteko balantzea, e.a.). Egoera hauetan 

kazetariek zer egin behar duten ez dago oso argi. Batzuk -informazio 

ekonomikoaren kazetarien elkartea, lekuko-  detaile horiek  ez direla 

inoiz onartu behar diote. Beste batzuk "kortesiaren legea" marrazten 

dute, gauza bat ala bestea erabakitzeko. Orraitio, guk ikerlan honen 

VI. atalean, Estatuko zuzendari eta erredaktore-buruei auzi honi buruz 

duten eritzia galdetu diegu. 

Europako errealitatea ongi baino hobeto ezagutzen duen 

Fernando Claver kazetariarentzat (1991:20)187 oparien praktika hau 

aparteko kasuetan soilik gertatzen da herri hauetan. Eta noizbait 

suertatzen badira sinbolikoak izaten dira: boligrafoak, kamixetak, 

pizkailuak, e.a. Badirudi, beraz, praktika hauek ez dutela atzerrian   

Estatu espainolean duten garrantzi maila. 

Hona hemen, praktika hauei buruz, Nuria Vilanovak duen aburua 

(1991:38): 

"En algunos sectores, secciones y zonas geográficas se 

han generalizado las prácticas como el obsequio en las 

ruedas de prensa, en Navidad, o coincidiendo con los 

cumpleaños o santos de los periodistas y la realización de 

viajes. Cuando se convierte en costumbre se acepta. Estas 

son por lo tanto prácticas aceptadas, que pueden ser 

positivas siempre que se realicen con tacto, mesura y 

respeto. Que nadie pretenda conseguir el éxito en su política 

                                                 
187 "La prensa técnica" in La empresa ante los medios de comunicación. Inforcongress. Barcelona. 
1991. Fernando Claver PC semanal aldizkariaren zuzendaria zen (1990) eta VNU talde holandarrak 
PC arlorako izendatua zeukan koordinatzailea. 
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de comunicación basándose en ellas. Son aspectos 

complementarios, nunca sustantivos". 

Europan gertatzen dena kontutan izanik, badirudi oparien joera 

hau Estatu espainolean P.B.ek izan duten ugaltze berantiarraren 

exponentea dela. 

Juan Luis Cebrian, PRISA taldeko kontseilari-ordezkaria eta El 

Pais egunkariko zuzendari ohiak 1990ean  Santander-eko Menendez 

Pelayoko Unibertsitatean Irudi Gabineteei buruz irakurri zuen 

ponentzian zera salatzen zuen ere188 (Cavero, 1991:250): 

"Hay gente dedicada a pagar para que determinadas 

cosas salgan en la prensa. Y si hay gente dedicada a pagar, 

también la hay para cobrar". 

Bere ustez, "kazetari ustel asko" dago. Javier Gilsanz, TVEko 

Ekonomia arloburuak azkenengo hauei "los sobre-cogedores" deitzen 

die189 mahai gainean uzten zizkieten "eskupekoak" hartzeko duten 

joera dela eta. 

P.B.en eklosioa izan zenean (80ko hamarraldiaren hasieran) eta, 

batez ere enpresaren mundua komunikazio aholkulariak kontratatzen 

hasi zenean, "infuentzien trafikoa" oso normala zen. Garai hartan, 

ekonomia arloko kazetari askok batera eramaten zuen bere lan-

jarduna eta komunikazio ardura enpresaren batean. Praktika hau gero 

eta gutxiago gertatzen da orain (Coca/Diezhandino, 1991:96), nahiz 

eta oraindik zenbait tokitan presente egon. Esan beharrik ez dago, 
                                                 
188 El PSOE contra la prensa. Historia de un divorcio. Cavero José.  Temas de Hoy S.A. Madril. 
1991. 
189 Interbentzio hau  Empresa y medios de comunicación izenburuko ihardunaldian egin zuen (1990-
X-19) Donostiako Maria Cristina hotelean. 
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kasu horietan enpresak kazetari horien jardunaz baliatzen zirela beren 

irudia mezubideetan erakargarriagoa izan zedin. 

Azkenengo urteotan, botere politikoak erabili duen beste 

diskriminazio bide bat publizitatearen banaketa izan da. Sarritan 

botere publikoen presupostuak interes politikoen arabera banatzen 

dira, medioen difusioa eta audientziaren datuei muzin eginez. Era 

horretan, zenbait mediok -botere politikoarekin bat datozenak 

normalean- onura garrantzitsuak atera dituzten bitartean, beste batzuk 

berriz, audientzia handiagoarekin, admninistrazioaren "zigorra" jaso 

dute, portaera diskriminatzaile honen arrazoi bakarra Gobernu 

horiekiko mantentzen duten jarrera kritikoa izanik. Honelako 

portaerak asko ugaldu dira, zoritxarrez, azkenaldion. 

Euskal Herrian bertan, pasa den maiatzean (1993-V-11) 

Adierazpen Askatasuna eta Aniztasun Informatiboaren aldeko 

plataforma jaio zen. Bertan  komunikazioaren munduko ia berrogeita 

hamar pertsona agertzen ziren, tartean Unibertsitateko irakasleak eta 

kazetariak zirela. Prentsan azaldutako erreferentzien arabera190, euren 

kritikak hiru administrazioei zuzentzen zizkieten (Madril, Gasteiz eta 

Nafarroakoari). Beraien esanetan, portaera diskriminatzaile hauek 

"gizarte-eredu autoritarioa"ren erakusgarri izateaz gainera,   

"aniztasun informatiboaren aurkako eraso garbia dira eta sistema 

komunikatibo eta kultural autoktono, integratu eta garatuaren aldeko 

bidean oztopoak jartzea besterik ez dute egiten". 

                                                 
190 Ik. El Mundo del País Vasco, Euskaldunon Egunkaria eta Egin. (1993-V-11) 
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Publizitate instituzionalaren banaketari zegokionez, plataforma 

honek gogor gaitzesten zuen Gasteizko Jaurlaritzaren politika, 

"zeinak, erizpide objetiboetan oinarritu beharrean, kutunkeri 

eskandalagarria adierazten duen". Horren adierazle lirateke egunkari 

bakoitzak duen difusioa eta bakoitzari egokitu zaion publizitate 

instituzionala. Era horretan, 1992an onura gehien jaso zuen egunkaria 

Deia izan zen, zeren difusioaren %6,6a izanik, publizitate 

instituzionalaren %34,3a jaso zuen. Kalte gehien jasandako medioen 

artean, El Correo español eta Egin zeuden. Lehenak difusioaren 

%45,6a bereganatu arren, publizitatearen %27,7a besterik ez zuen 

jaso. Bigarren kasuan, Egin-ek difusioaren %11,7a zuen bitartean, 

publizitateraen tartea %5,4koa zen. Bereziki mingarria eta 

azpimarragarria zen baita ere, Jaurlaritzak Euskaldunon 

egunkariarekiko mantentzen zuen jarrera diskriminatzailea. Egun 

euskara hutsez argitaratzen den egunkari bakarra izanik (gerra ostean 

izan den ekimen bakarra gainera), kazeta honek ez du laguntza 

instituzionalik. Horrezaz gain, diskriminatua da baita ere, nabarmenki 

gainera, publizitate instituzionalaren banaketan. 

Kazetari eta irakaslez osaturiko plataforma honek salatzen zuen 

baita ere, Nafarroa eta Gasteizko Gobernuek irrati-lizentziak 

banatzerakoan erakutsitako zabarkeria (euskararekiko) eta 

alderdikeria (aukera disidenteak zigortzerakoan). Horren adierazle zen 

Iruñeako Euskal Herria irratia eta Hernaniko Egin irratiarekin 

gertatutakoa. Bi emisora hauei, zenbait urtetan normaltasun osoz 

lanean egon ondoren, euren lizentzia ukatu zitzaien "arrazoi 

teknikoak" zirela medio, egoera berean hainbat emisora egon arren. 
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Aitatu kasuez aparte, plataforma honek beste salaketa batzuk 

gaineratzen zituen (alderdikeria informatiboa, e.a.). Portaera guzti 

hauek, esan bezala, ez dira -zoritxarrez- gure artean bakarrik 

gertatzen. Neurri hauen gauzapena ez dagokie, normalean, P.B.ei  

nahiz eta zenbait kasutan paper garrantzitsua jokatu. Praktika hauen 

exekutore zuzenak botere publikoak dira. Hala frogatu zen, 1993an 

zehar, hemen aitatu berri ditugun diskriminazio kasuak zirela eta, 

Gasteizko Lehendakaritzaren sailburua zen Joseba Zubiak 

Legebiltzarraren aurrean egin behar izan zituen agerraldietan. Bertan, 

"diskriminaziorik ez zegoela aitxakituz, Gobernuaren portaera 

egokia" zela esan zuen. Publizitate instituzionalaren banaketan, 

audientziaren zifrak ea kontutan hartzen ziren galdetu ziotenean, 

Zubiak baietz esan zuen, baino "horiek ez dira erizpide bakarrak" 

gaineratu zuen. Haatik, beste erizpide horiek zeintzuk ziren ez zituen 

argitu. 

Praktika baztergarri hauek ez dira oraingo kontua. Prentsaren 

jaiotzarekin batera agertu zirela esan daiteke. Aita dezagun, Ben H. 

Bagdikian-ek El monopolio de los media de difusión  delako liburuan 

azaltzen duen kasua. 1913an ikatz arloko langileek beren lan-egoera 

zela medio, greba orokor bat burutu zuten EE.BBetan. Hona 

hemen191, enpresek komunikabideekin hartutako jarrera (1986:228): 

"(...) los periódicos y revistas publicaron como si 

fueran noticias textos redactados por los empleados de 

Rockefeller. Si algún periódico publicaba notas 

independientes se arriesgaba a perder la publicidad de 

                                                 
191 El monopolio de los medios de difusión.(The media monopoly). Lehenengo edizioa, 1983. Beacon 
Press. Boston. Gaztelaniazko edizioa. Fondo de Cultura económica. México. 1986. 
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cualquiera de las compañías del magnate del carbón, los 

ferrocarriles y la Standar Oil". 

Kasu honen arabera, badirudi gainera garai hartako P.B.ek  

("...textos redactados por los empleados de Rockefeller...") 

protagonismo berezia hartu zutela neurri hauen gauzapenean. 

 

3.5.- P.B.ak: Irudi Gabineteak soilik? 

1992ko urtearen hasieran Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza  bat, 

José Antonio Ardanza buru zelarik, Portugal aldera abiatu zen. 

Aurreko bidaia ofizialetan gertatu zen bezala, kasu horretan ere 

Lehendakaritzaren P.B.ak gestionatu zuen gertaera horren kobertura 

informatiboari zegokion guztia, mezubide bakoitzera igorri behar 

ziren  gonbidapenak barne. Bidaia honetan, aurrekoan gertatu ez 

bezala, gonbiteak ez ziren medio guztietara ailegatu. Euskaldunon 

egunkaria eta Egin kanpo geratu ziren. Beste mezubide guztiak 

hantxe izan ziren, Portugalen, Ardanzaren  bidaia gertu gertutik, ia 

orduero, segitzen. Xabier Oleaga, garai hartako Egin egunkariko 

zuzendariak eritzi artikulu bat argitaratu zuen bere kazetan192 

tratamendu diskriminatzaile hau salatuz.  

Bertan azaltzen zenez, Bingen Zupiria kazetariak                               

-Lehendakaritzaren Prentsa Bulegoaren arduraduna berau- erabaki 

horren erantzukizun guztia bereganatu zuen. Zupiriaren ustez, jokaera 

haren arrazoi bakarra ekonomikoa izan zen. Arrazonamendu hau ez 

                                                 
192 Xehetasun gehiago nahi dituenak jo beza Egin egunkarira (1992-I-17). 
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zuen Oleagak sinistu edo hala adierazten zuen behintzat bere 

artikuluan (Egin, 1992-I-17): 

"Advertido, no obstante, sobre la endeble credibilidad 

del razonamiento, transigió en admitir que, a partir de las 

limitaciones contables, decidió sobre los medios a invitar en 

función de la imagen que le interesaba proyectar sobre el 

viaje del lehendakari". 

Beraz, arrazoi ekonomikoak baino gehiago, argiro geratu zen -

beti ere artikulugilearen aburuz- egiazko zioa irudiarena izan zela. 

Neurri honen arbitrarietatea kritikatu ondoren, ondorengo konklusio 

hauek ateratzen zituen Xabier Oleaga kazetariak: 

"En el terreno práctico (...) lo que predominan son los 

Gabinetes que, aunque se hagan llamar algo más genérico 

como pueda ser la 'comunicación', ocultan funciones de 

asesoría de imagen (...). 

Los Gabinetes de comunicación acaban o bien 

prioritando, o bien exclusivizando la 'asesoría de imagen' de 

las instancias a las que se deben". 

Pasarte honek bide ematen digu ondorengo galdera hauek 

planteatzeko: Egia al da P.B.en lan gehiena edo nagusiena irudiaren 

zerbitzura eratzen dela? Onuragarria ala kaltegarria da hori? P.B.en 

munduan, zerk izan behar du garrantzi gehiago Kanpo Harremanek 

ala informazioaren teknikek? 

2.2.1. ataltxoan ikusi dugun legez, P.B.en jaoitza bera Kanpo 

Harremanen arloarekin erlazionatzen da. Enpresaren munduan, 

Komunikazio Gabineteak Kanpo Harremanetarako Sailaren barruan 
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kokatzeko joera handia dago oraindik ere. Hala dakusa Sam Black 

irakasleak adibidez193 (1991:73): 

"En las grandes empresas, la oficina de prensa será 

frecuentemente una subsección del departamento de 

relaciones públicas y el agente de prensa estará bajo la 

jurisdicción del jefe de departamento. En las empresas más 

pequeñas, el jefe de relaciones públicas y el agente de prensa 

será probablemente la misma persona". 

Gu, ikerlan honetatik, defenditzen ari garen filosofia guztiz 

kontrakoa da. 2.3. atalean azaldu dugun legez, Kanpo Harremanak 

eta, bereziki Publizitate saila Komunikazio Gabinetearen barnean 

kokatzen dira, honen partea izanik, eta ez alderantziz. Filosofiak, 

beraz, guztiz kontrajarriak dira, ez baita gauza bera komunikazioaren 

xedeak kanpo harremanetako legeetara (marketing ) egokitu, ala 

alderantzizko prozesua, kanpo harremanak komunikazioaren  arabera 

moldatu alegia.  

Lehen kasuan -Black irakasleak defenditzen duen proposamena- 

P.B.aren lan eta dinamika osoa merkatuaren estrategiaren menpe 

egongo litzateke. Nola edo hala, baino "zerbait saldu". Besteak, 

berriz, gure proposamena, enfasi gehiago jartzen du P.B.ak berezkoa 

duen informazioaren helburuan (informazioa, gizarteari eskaintzen 

zaion zerbitzu gisara ulertuta). Bi ikuspuntu ezberdin dira, aurrez 

aurre dauden bi filosofia.  

                                                 
193 Las Relaciones Púbicas, un factor clave de gestión. Editorial hispano-europea S.a. Barcelona. 
1991. 
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P.B. baten egituraketa hautatzerakoan, bata ala bestea aukeratu 

beharko da. Erabaki benetan garrantzitsua izango da, hemendik 

ondoriaztatuko baita P.B. horrek egingo duen komunikazio mota, bere 

sinesgarritasuna eta, agian, baita ere, informazioaren nolakotasuna. 

Ikerlan honen VI. atalean egin dugun inkestan argi geratzen da, 

adibidez, Estatuan dauden egunkarietako zuzendari eta erredaktore-

buruentzat, sinesgarritasun gutxien eskaintzen duen P.B. mota 

Komunikazio Aholkularitzena dela. Consulting hauek, erakunde 

informatiboetatik at daude eta, bere helburu bakarra beren bezeroen 

"irudia saltzea" da, nola edo hala. 

Black irakaslearen filosofia José M. Hermidak bere artikuluan194 

defenditzen duenarekin bat dator. Hermidaren ustez (1992:58): 

"Actualmente, la tecnificación de los gabinetes de 

prensa y su interacción con las Relaciones Públicas, así 

como su proliferación, produce el hermanamiento con las 

disciplinas del marketing  en su versión de marketing mix 

(amalgama de todas las técnicas de comercialización) 

machimbraje que era de esperar de un momento a otro en 

nuestro país, una vez se hubo confirmado el despegue 

económico. El lenguaje del marketing inunda el ámbito de 

las agencias de comunicación: se habla de estragias, blancos 

(targets), flechas, impactos, y cómo no, de los inefables 

booms y nichos de mercado. La analogía militar sólo 

necesita una palabra más enemigo. Aunque los más crédulos 

confían en que tal concepto se recoge bajo el eufemismo de 

la competencia, no es menos cierto que las audiencias 

declaradas blanco preferente son el público en general, esto 

es, el universo y los distintos segmentos de consumidores". 

                                                 
194 Gabinetes de comunicación en España, ¿cómo dice?. A. a. 
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Gure ustez, jokamolde hauek porrot egin dute eta VI. ataleko 

inkestek hala erakutsiko dute. Honen adierazle da hainbat irudi 

aholkularik azkenaldion izan duten frakasua. Marketing legearen 

arabera, gauza guziak "salgarriak" dira. Baino mezu horien 

hartzaileak ez dira zifra hutsak edo estimuluei erantzuten dieten 

automatak, beren erabakiak ongi baino hobeto pentsatzen dituzten 

gizakiak baizik. Horretantxe datza -hartzailegoaren gutxiespena- 

hainbat komunikazio proiekturen suntsipena. 

Hala dakusa ere E.J. Epstein-ek (Secanella, 1986:25): 

"La mayor parte de los críticos a las nuevas técnicas se 

centran en las empresas de Relaciones Públicas. La idea de 

vender candidatos como detergentes es ofensiva para los que 

creen en la capacidad de los votantes de absorber 

información y tomar decisiones responsables". 

Horregatik, Secanellak berak planteiatzen du oso garrantzitsua 

dela jakitea nor den mezuaren hartzailea (1986:26): 

"En la debatida cuestión de para quién trabajan los 

periodistas políticos y quién les proporciona los datos se 

plantean una serie de preguntas: ¿quién es el cliente de la 

información pública: el Gobierno, los otros países, los 

medios, los lobbies o el público?, ¿qué ocurre cuando entran 

en competencia unos y otros?. En definitiva, si el periodista 

político transmite información, hay que saber de quién a 

quién va esa correa de transmisión. No suele estar claro, ni 

siquiera en los países que se organizan de manera 

democrática". 

Guzti honek ez du esan nahi, noski, komunikazio politikoaren 

garapenean marketing-aren lege guztiak albo batetara uzti behar 
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direnik, P.B.en funtzioak garatzerakoan ikusi dugun legez (ik. 2.3. 

atal osoa). Kanpo Harremanen zenbait teknika, historikoki 

informazioaren munduarentzat baliagarria gertatu dela argi geratu da. 

Honen erakusgarri, León V. Sigal-en aipu hau (1978:223): 

"Hace medio siglo, sólo un puñado de hombres 

expertos en relaciones públicas, sabían cómo consolidar y 

transmitir información para la prensa. Para finales de los 

30, los organizadores de sindicatos industriales habían 

dominado estas técnicas". 

Aipu honen ildotik, Sigalek ondorio batzuk ateratzen ditu. 

Horietarik bat FBIri dagokio. Bere ustez, instituzio honek 

EE.BBetako gizartean duen irudi ona, neurri handi batean, FBIk bere 

kanpo harremanak lantzeko izan duen autonomiari egotzi behar zaio 

(1978:223). 

Beraz, Kanpo Harremenen arloak informazioaren mundura egin 

dituen ekarpenak ukaezinak diren bezala, aldi berean, gure ustez, 

garbi dago ere komunikazio proiektu bat ezin dela marketing -aren 

estrategiaren menpe egon. Eta honen erakusle da baita ere 

EE.BB.etako administrazioak, Viet Nam-eko gerra zela eta, eraman 

zuen politika informatiboa. Sigal-ek berak aitatzen duenez 

(1978:224,225), Gobernuko funtzionarien mezuak kanpo harremanen 

legeak jarraituz egiten ziren. Hala ere, nahiz eta mezu itxaropentsuak  

egin, EE.BB.etako gizarteak erreakzionatu egin zuen, kuestionatzen 

hasi zen Gobernutik igortzen zitzaizkion informazioak eta mezuak. 

Eritzi publikoa eta Gobernua aurrez aurre jarri ziren. Estatu batuarrek 

Viet Nam-en galera historikoa jasan zuten. 
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4.1.-Iturri ofizialen nagusitasuna  

Aurreko ataletan ikusi dugu albiste-iturriek mezubideen 

dinamikara egokitzeko burutzen dituzten ahaleginak. Baita ere, 

eraginkorra izan nahi duen P.B. batek zer egin behar duen bere lana 

aurrera eramateko. Atal honetan, P.B.ek mezu informatiboan duten 

eragina aztertzera goaz, hau da, egungo sistema informatiboan iturri 

batzuk nola nagusitzen diren, beste batzuk bazterturik geratzen diren 

bitartean. Baita ere, P.B.ek erreportarien eguneroko lanean duten 

eragina aztertuko dugu. 

Lehenengo eta behin azpimarra dezagun aurreko ataletan nahiko 

agerian geratu den gaia, mezubideek iturri burokratikoetara jotzeko 

daukaten joera, hain zuzen. Sigalek dioen bezala195 (1978:15): 

"(...) una gran parte de las noticias es producto del 

acoplamiento de dos maquinarias procesadoras de 

información: una la organización noticiosa, la otra el 

Gobierno". 

Egokitze horren ondorioz, iturri ofizialen nagusitasuna -oraintsu 

ikusiko dugun legez- gero eta nabarmenagoa da. Albiste iturri 

garrantzitsuenak boterearen ingurukoak dira. Albiste gunerik 

emankorrenak ere botere politikoa (eta ekonomikoa ) biltzen den 

foroetan izaten dira (parlamentuetan, presidenteen egoitzetan, eta 

abar). Rusel Baker iparamerikarrak ongi asko ilustratzen zuen gai hau 

orain dela hogeita hamar urte, New York Times egunkarian (1963-IV-

7an), idatzi zuen artikuluan (Sigal, 1978:57): 

                                                 
195 Reporteros y funcionarios. A. l. 
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"Algunos de los centros más grandes de intercambios 

de información en Washington son el vestíbulo de la Casa 

Blanca, el salón de prensa del Departamento de Estado y la 

galería de prensa del Senado". 

Iturri burokratikoen nagusitasun hau noraino iristen den jakiteko, 

ikus ditzagun gai honen inguruan egin den zenbait ikerketa 

interesgarri. 

 

4.1.1.- Zenbait ikerketa interesgarri 

1949tik 1969ra bitartean, León V. Sigal-ek New York Times eta  

The Washington Post egunkarietan agertu ziren 2.850 albisteren 

iturriak aztertu zituen. Ondoriorik garbiena hauxe izan zen (Gans, 

1980:145)196: instituzio ofizialak kasuen %78an albisteen iturriak 

ziren. Beraz, argitaratu ziren lau notizietatik hiru boterearen 

ingurukoak ziren. Ikerketa berean, Sigalek, kazetariek albisteak 

lortzeko erabili zituzten kanalak aztertu zituen.  Hona hemen emaitzak 

(Sigal, 1978:152): albisteen %58,2 ohizko kanaletatik (prentsagiriak, 

prentsaurrekoak, aurrez iragarritako gertaerak, e.a.) etorri ziren; 

%15,7a bide informaletatik ("trasforoak", filtrazioak, bide ez 

gubernamentalak, e.a.); %25,8a, kazetariek landutakoak izan ziren 

(elkarrizketak, ezbeharrak, ikerketak, e.a.) eta gainerako %0,3a ez zen 

argi agertzen. 

Emaitzak ikusita, Sigal, honela mintzo zen (1978:154): 

                                                 
196Deciding what´s news. A. l. 
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"El uso predominante de canales rutinarios en la 

recopilación de noticias parece reflejar un esfuerzo de las 

fuentes oficiales por confirmar la diseminación de noticias a 

canales rutinarios, así como una subordinación a éstos por 

parte de los reporteros". 

Pitin bat aurrerago hauxe gaineratzen zuen (Sigal, 1978:157): 

"Los canales rutinarios para la recopilación de 

noticias constituyen el mecanismo del predominio oficial en 

las noticias nacionales y extranjeras en los dos periódicos". 

Ondorio hauek ikusita, Sigalek gogora ekartzen du, 1964ean 

Alfred Friendly The Washington Post-eko editoreak bere 

pertsonalgoari zuzendutako memorandumean agertzen zuen kezka 

harrigarri hau (1978:229): 

"Existe la escalofriante sospecha de que el Post como 

está actualmente constituído hubiera reporteado lo que 

Russel [John, lehen ministrari britaniarra izan zen 1846tik 

1852ra bitartean] y Palmerston [Henri Jhon Temple, lehen 

ministrari britaniarra 1855 eta 1859an] dijeron e hicieron en 

1848 y 1859 en los Comunes, pero no habrían percibido una 

publicación de Marx y un libro de Darwin en esos años" 

Horregatik, Sigalek berak dio (1978:230): 

"Las noticias son más una relación de lo que los 

funcionarios piensan, o quieren que la prensa reporte sobre 

lo que está pasando, que un muestreo de acontecimientos del 

mundo". 

Esan beharrik ez dago, "funtzionariek pentsatzen dutena" 

adierazteko egun erabiltzen den tresna P.B.ak direla. 
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Urte batzuk beranduago, Sigal-ek antzeko ikerketa bat burutu 

zuen, baita ere aitatu egunkariak erabiliz. Kasu honetan aukeratu zuen 

gaia hauxe izan zen: New York Times eta The Washington Post 

egunkarietako lehen orrialdeetan azaltzen ziren albisteetatik zenbatzu 

ziren ofizialak edo Gobernuak emanak. Berorrek azaldu zuenez197 

(1986:25),  ikertutako albisteen ia erdia aitatu iturrietan zuten jatorria.  

Herbert Gans-ek, Sigal-en ikerketa hauek ikusita eta berorrek 

egindakoak aintzat harturik, zera ondorioztatzen du198 (1980:119): 

"I noted earlier that while in theory sources can come 

from anywhere, in practice, their recruitment and their acces 

to journalists reflect the hierarchies of nation and society. 

The president of the United States has instantaneous acces to 

all new medias whenever he wants it; the powerless must 

resort to civil disturbances to obtain it". 

Beraz, zera esan daiteke: ahaltsuek beti dutela 

komunikabideetara jotzeko aukera. Are gehiago boterearen goiburuan 

dauden politikariek. Marginatuek, berriz, -hala dio Gans-ek- 

istiluetara jo behar dute mezubideen atentzioa bereganatzeko. 

Sigal-ek bere ikerketa burutu eta hamasei urte beranduago, 

Villafañe, Bustamante eta Prado irakasleak antzeko ondorioetara iritsi 

ziren, beraiek egindako beste azterketa batean. Irakasle hauek 

1985eko urriaren 2, 3, eta 4ean, TVE, RNE, SER eta TV3 irrati eta 

TB kateetara ailegatzen ziren albiste guztien jatorria aztertu zuten. 

                                                 
197 "Who? Sources makes the news" in Reading the news. Askoren artean, R.K. Manoff eta M. 
Schudson editoreen gidaritzapean argitaraturiko liburua. Phanteon books. New York. 1986. 
198 Decindg what's news. A. l. 
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Ondorioak garbi askoak izan ziren. Lehenengoa, hauxe199 

(Villafañe/Bustamante/Prado, 1987:68): albisteen %60a baino gehiago 

erakunde gubernamental edota partidu politikoen bidez zetorren. 

Nagusitasun hau are eta nabarmenagoa zen informazio politikoaren 

alorrean, non gainerako gizarte erakundeen presentzia oso marginala 

zen. Gisa honetako iturriak gehiago agertzen dira, ordea, "giza-

interesa" zuten albisteetan, "bitxikerien" alorrean sar zitezkeen 

esparrukoetan.  

Ikerketa honen bigarren ondorioa hauxe zen: Egonkorrak, 

instituzionalak eta eskura-errazak diren albiste iturriek lehentasun 

nabaria dute medio guztietan. Bigarren konstatazio honen 

arrazoietariko bezala, irakasle hauek hauxe aitatzen zuten ( 1987:68): 

"(...) un cierto auge de las oficinas especiales de 

prensa y relaciones públicas y de los 'contactos personales' 

de los periodistas. La práctica productiva de los 

profesionales de los medios ha dejado atrás la idea del 

reportero en busca de noticias y del redactor que selecciona 

los teletipos de agencias, para dar paso a toda una serie de 

intermediarios que se ocupan de mantener a las redacciones 

informadas de la actividad administrativa, económica, 

política o sindical de los organismos para los que trabajan". 

Hirugarren konklusioa, aurrekoen ondorioa zen: albiste-

agentziek ez dute lehen zeukaten hainako nagusitasuna, indarra galdu 

dute beste iturrien mesederako (kontaktu pertsonalak, Prentsa 

Bulegoak). Guzti honen ondorioz ere, hiru irakasle hauek ondorengoa 

azpimarratzen dute: medioak gero eta gehiago kanpoko produktuen 

                                                 
199 Fabricar noticias. A. l. 
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plataformak bihurtzen ari dira (1987:18). Honekin lotuta ere, gero eta 

agerikoagoa zen, iturrien konzentrazioa, hau da, gero eta informazio 

gehiago dagoela iturri gutxiagoren eskuetan. Frankismoaren garaian 

iturri apur batzuk besterik ez ziren. Francoren desagerpenarekin, iturri 

berri asko plazaratu ziren informazioaren dantzara, medioetan 

presentzia nabaria lortu zuten iturriak. Instituzionaltze prozesua 

aurrera joan ahala, iturri ofizialak nagusitzen joan ziren, egun 

daukaten presentzia lortu arte. 

Villafañe, Bustamante eta Prado-ren ikerketan ordurarte Estatuan 

egindako azterketetan gertatzen ez zen bezala, P.B.ek informazioaren 

munduan duten eragina argiro azaltzen da. Informazioaren 

"ofizializazioa" ere P.B.en ondorio zuzena  dela aitatzen da.   

Emaitza hauek, antzeko ikerketek jasotakoekin bat datozela esan 

behar da. Adibidez, César Coca eta Mª Pilar Díezhandino UPVko 

irakasleek, 1987an Europako Elkarte Ekonomikoari (EEE) buruzko 

informazioa aztertu zuen ikerketa baten berri ematen dute beren azken 

liburuan200 (1991:106). Azterketa honetan, 1987ko apirilaren 1etik 

ekainaren 30era bitartean EEEri buruz El Correo, Deia, Egin, El País 

eta  Diario 16 egunkarietan azaldu ziren albiste guztiak aztertu 

ziren201. Kasu guztietan, albisteen erdia baino gehiagok EEEko 

erakunde ofizialen batean zuen jatorria (Egin-en, %50a zen; Deia-n 

%50,7a; El País-en, %51,4a; Diario 16 egunkarian, %53,3a eta El 

                                                 
200 Periodismo económico. A. l. 
201 Ikerketa honen emaitza guztiak hemen aurki daitezke: Cuadernos de gestión aldizkaria. 10. alea, 
1990ko otsaila.(12. orr. eta ondorengoak). Bilbo. 
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Correo-n, %59,6a). Informazio hauek gainera, ez ziren alderatuak edo 

kontrastatuak izan, EEEtik kanpoko beste iturriren batekin. 

Beraz, aitatu ikerketa guztietan iturri ofizialen nagusitasuna 

agerian geratu da, inolako ezbairik gabe. Egun, P.B.rik gabeko 

erakunde ofizialik ez dagoela aintzat harturik, argi dago P.B.ak 

informazio guzti horiek bideratu dituzten erakundeak direla. 

Nagusitasun hori, bestalde, beste batzuren kalterako izan da, P.B. 

sendo eta profesionalak osatzeko gai izan ez diren erakundeentzat  

hain zuzen. Hala azpimarratzen dute aditu gehienek, tartean Van 

Dijk 202 izanik (1990:191): 

"Existe una tendencia a prestar una mayor y más 

destacada atención a las declaraciones o los comunicados de 

prensa de funcionarios estatales o municipales, de agencias 

o instituciones nacionales, en detrimento de los informes o 

declaraciones de los grupos u organizaciones de gente 

común implicada en discusiones o decisiones oficiales". 

Badira, hala ere, ondorio hauek ezbaian jartzen dituzten 

irakasleak. Honen erakusgarri, Ofa Bezunartea dugu. Bere ustez, 

nahiz eta ikerketa guztiak edo gehienak albiste-iturrien jatorriari 

dagokionez bat etorri, ezin da esan instituzioen irudia sistematikoki 

indartua geratzen denik203. (1988:166): 

"Parece que no se puede inferir directamente y de 

forma generalizada el refuerzo de los medios de 

comunicación a las instituciones por el hecho de que la gran 

                                                 
202 La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información. Barcelona. 
Paidos. 1990. 
203 "La noticia, incómodo refuerzo de las instituciones" in La prensa ante el cambio de siglo. A. l. 
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mayoría de las noticias procedan de las fuentes 

institucionales". 

Orraitio, ikerketa kualitatiboaren beharra planteiatzen du, ez 

baita nahiko albiste baten iturria zein den jakitea. Aitatu irakaslearen 

ustez, bere edukia ere nola egituratzen den ikertu behar da (1988:167): 

"Sería necesario disponer de estudios y datos globales 

sobre los contenidos que complementen los trabajos 

descriptivos y cuantitativos realizados en los últimos años". 

Ikuspuntu guzti hauek kontutan izanik, guk VI. atalean burutu 

ditugun ikerketetan arlo kuantitatiboa eta kualitatiboak uztartzen 

saiatu gara, atera ditugun ondorioak ahalik eta zehatzen izan zitezen. 

 

4.1.2.- Boterearen ahalmena 

Botere politiko eta ekonomikoaren inguruan sortu diren P.B.ek 

daukaten ahalmena ikaragarria da, dudarik gabe. Ikerlan honen 

sarreran baieztapen hau egiaztatzen zuten zenbait zifra aitatu dugu. 

Madrilgo Bozeramalearen Ministeritzaren dimentsioak aitatzea 

besterik ez dago. 1992an, 2.000 milioitako presupostua zuen eta 

bertan 300 pertsonek lan egiten zuten, gau eta egunez. Pertsonalgo 

horren artean esperientzia handiko kazetariak zeuden, noski. 

Informazio-aparailu guzti honek albisteak sortarazteko zuen gaitasuna 

oso garrantzitsua zen, VI. atalean ikusiko dugun legez. Ukazeina da 
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botere publikoek informazioaren munduari ematen dioten garrantzia. 

Antonio Sanchez-Bravok argi dakusa guzti hau204 (1979:119): 

"El poder de disponer de las palabras es un poder 

inmenso. Porque de ahí a otro proyecto muy cercano no hay 

casi nada: intento de disponer de los hombres, disponiendo 

de las palabras. (...). 

Los que gobiernan siempre tienen necesidad de 

aquellos que escriben bien y piensan bien. (...). 

Como afirma Paul Ricoeur, 'es siempre posible que el 

arte del bien decir pase por encima del deseo de decir 

verdad o con verdad o verdaderamente' ". 

Zoritxarrez, horixe da hainbat P.B.ri egun gertatzen zaiona, 

egoera gordinetan -krisi garaietan e.a.- egia aitortzea baino nahiago 

dutela erdipurdizko egiak plazaratzea, hori bai, hainbat apaingarri 

distiratsuekin hornituta. 

Potereak informazioari ematen dion garrantziaren adierazle da, 

baita ere, pasa den mendearen amaieran EE.BB.etako presidentea zen 

Thomas Jefferson-ek bota zuen ondorengo aipua (Muñoz Alonso, 

1989:35)205: 

"Prefiero periódicos sin Gobierno, a Gobierno sin 

periódicos". 

Botereak informazioaren ahalmena behar du. Honen bitartez, 

bere errealitatearen ikuspegia inposatu ahal izango du. Enric Saperas 

irakasle katalandarrak honela uste du206 (1987:128): 

                                                 
204 Periodistas: mensajeros, escribas y retóricos. Pirámide. Madril. 1979. 
205 Política y nueva comunicación. El impacto de los medios en la vida política. Fundesco. 1989. 
Madril. 
206 Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. Ariel Comunicación. Barcelona. 1987. 
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"(...) aquellos sectores que participan en la gestión del 

poder disponen de unos mnecanismos muy especializados en 

el control de la información. (...) 

La información es un recurso primario para la 

creación y el mantenimiento del poder social". 

Kasu honetan, Saperas-ek aitatzen dituen "mekanismo espezialdu 

horiek", P.B.ak lirateke.  

Wolf-ek ere, Gabinete hauen ahalmena azpimarratzen du207 

(1987:256): 
"La capacidad de suministrar informaciones fiables es 

mayor para las instituciones, entes o aparatos que puedan 

programar sus actividades satisfaciendo la continua 

necesidad de los media de tener que cubrir acontecimientos 

programados con anterioridad (para poder organizar 

racionalmente la distribución de los medios y los recursos 

disponibles). 

'Esta ventaja todavía es mayor para aquellos 

organismos que pueden disponer de un portavoz cuyas 

declaraciones sean noticiables o bien de fuentes que se 

pongan a disposición de los periodistas con un breve 

preaviso, suministrándoles a tiempo las informaciones que 

necesitan, sin que ello cueste nada a los mismos periodistas'  

(Gans, 1979:122). Las fuentes que responden a dichos 

requisitos organizativos de los media son obviamente las 

vinculadas a las instituciones, órganos oficiales, grupos de 

poder, etc.". 

Primitivo Carbajo208, kazetari galizarraren aburuz, P.B.ak 

botereak duen lehen "babeslekua" da (1993:16): 
                                                 
207 La investigación en la comunicación de masas. A. l. 
208 Carbajo Primitivo, "Gabinetes de prensa: o éxito da propaganda na precariedade do periodismo". 
Cuadernos A nosa terra de pensamento e cultura. 14-15 zenbakia. 1993. Otsaila. 
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"Os Gabinetes de Prensa son de feito a primeira 

trincheira informativa do poder, sexa para filtrar o acceso 

directo dos periodistas ás fontes informativas ou para 

disparar propaganda desde eles". 

P.B.ak boterearen propaganda aparailuak badira, mezubideei 

esker da, baita ere. Carbajoren ustez, komunikabide askok berea 

egiten dute P.B.en produkzioa, inolako erreparurik gabe (1993:17): 

"As actuais funcións dos gabinetes de prensa, ou polo 

menos unha boa parte delas, apontan no rumo oposto, mais 

non cai sobre eles responsabilidade social, senón sobre os 

meios que prestan un seguimento cego ao seu labor polas 

devanditas circuntáncias". 

 

Bestalde, mezubideek ere harreman sinbiotikoak dituzte beren 

iturriekin, egunero elkar ikusten bait dute (Chomsky/ Herman, 

19990:50)209: 

"Los medios de comunicación de masas están inmersos 

en una relación simbiótica con las fuentes de información 

poderosas, tanto por necesidad económica como por 

reciprocidad de intereses. Estos medios necesitan un flujo 

constante y fiable de materia prima informativa". 

Bagdikian-ek EE.BB.etako mass-medioen egituraketa sakonki 

aztertu du. Peter Dreier-ek210 prentsa eta boterearen arteko 

harremanak ikertu ditu. Ondorio oso interesgarriak atera zituen 

(1982:307): 

                                                 
209 Los guardianes de la libertad. A. l. 
210 "The position of the press in the U.S. power structure" in Social problems. 29. bol.3. zenbakia. 
1982ko otsaila. Tufts University. 
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"Of the 24 firms, 22 are linked to at least one elite 

institution of the national power structure. Moreover, these 

links are primarily through outside directors, who serve as 

the major link to the business community. The patterns of 

affiliations also suggest that four companies -those that 

publish the New York Times, the Washington Post, the Los 

Angeles Times, and the Wall Street Journal- represent the 

newspaper industry's part of the national power structure. 

These four papers speak not only for the directors and 

owners but also for the inner group of the larger capitalist 

class. This is not to deny that they have a degree of autonomy 

and independence; they are not mere 'tools' of this class". 

Argi geratzen da aipu honetan prentsa eta talde boteretsuen 

arteko harremana, baina baita ere komunikabideak ez direla  -

egilearen esanetan bederen- boterearen tresna hutsak.  

Botereak berez pizten duen lilura eta erakarmenak kazetari 

askorengan izan du eragina. Gero eta handiagoa da -arrazoi 

ekonomiko edo bestelakoak direla medio- Administraziora doan 

kazetari kopurua. Profesional hauek Administrazioan dituzten ardurak 

utzi eta euren aintzinako lanpostura bueltatzea erabakitzen dutenean -

gorabehera politikoak direla medio edota legegintzaldia agortzen 

delako- sarritan goi mailako ardurak bereganatzen dituzte. Honek ez 

du esan nahi beti horrela gertatu behar denik, noski, baina bai sarritan. 

Hala antzeman zuten Leek eta Solomon-ek (1990:112) eta hala ikusi 

izan dugu Euskal Herrian ere. Gure artean bat baino gehiago dira P.B. 

baten egon ondoren, egun mezubideetako zuzendaritza postuetan 

dauden kazetariak. Joera hau oso bistakoa da EE. BB.etan. Leek eta 
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Solomon-ek211 seinalatzen dutenez (1990:113) CBS, ABC eta NBC 

telebista kateetan dauden goi mailako zenbait zuzendarik ardura 

haundiko karguak izan zituen lehen Administrazioan.  1990ean, 

CBSko zuzendaria zen Harold Brown, esaterako, Defentsa idazkaria 

izan zen Carter-en agintaldian. David Jones jenerala (Reagan-ekin 

militarburu garrantzitsua izan zena) NBC kateako Kontseilukidea zen 

garai horretan. Wiliam Casey, CIAko zuzendari-ohia ABC kateari 

lotuta egon izan da ere.  

Eta ez bakarrik hori. Watergate kasuko kazetaria den Carl 

Berstein-en esanetan (Leek/Solomon, 1990:115) 1977an 400 izan 

ziren ohizko harreman profesionaletatik at, CIArekin "tratuak" izan 

zituzten kazetariak. Harreman hauek, esan bezala, 

profesionaltasunaren mugarriez gaindi zeuden, hots, beraien 

"zerbitzuak" CIAk ordaindu zituela. 

Alberto Moncadak212 argiro dakusa zein den botereak, azken 

baten, duen helburua: informazioa kontrolatzea (1992:3): 

"Los poderes tienen dos prioridades respecto a la 

información: controlar la que se refiere a ellos mismos y 

mantener desinformados a sus enemigos e incluso a sus 

clientes. Es una versión estratégica de la vieja publicidad 

comercial a la que no sustituye sino complementa. De ahí la 

generalización de los gabinetes de imagen, de las oficinas de 

relaciones con los medios que sufragan las empresas, los 

partidos políticos, las instituciones. Hoy un poder no se 

entiende sin ese apéndice propagandístico". 

                                                 
211 Unreliable sources. A. l. 
212 "Crece la colusión con los poderosos" in Suplemento Comunicación. El Mundo del siglo XXI. 
1992ko irailak 25. (3.orr.) 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  401 

Horregatik,  Giovanni  Cesareok, mass- medioek oraingo gizarte 

garatuenetan jokatzen duten papera aztertzerakoan zera dio: ohizko 

ikuspuntuez gainera (medioen jabetza, albistearen kontrola, e.a.), 

iturriek sistema informatiboan duten eragina aztertzea ezinbestekoa 

dela. Alde horretatik, ezkerrak betiko klitxeetatik ihes egiteko erakutsi 

duen gaitasun eza salatzen du213 (1986:19): 

"Se ignora el problema capital de las fuentes, del modo 

y las condiciones en que éstas se constituyen, se estructuran, 

funcionan y elaboran sus propias representaciones de la 

realidad". 

P.B.ak eta beraiek eraikitzen duten errealitatea. Horretan datza 

auzia. Iturriak gobernatzen dituenak albistea bera menperatzen du. 

Iturriak kontrolatzerakoan notiziaren funtsezko elementuak ere 

kontrolatzen dira -Nork, zer, noiz, nola, non eta zergatik (ik. 3.1.1.). 

Hau da, prentsaurreko bat konbokatzerakoan, P.B.ak erabakitzen du, 

lehendabiziz noiz eta non eman prentsaurrekoa, nork eman, zer eta 

nola esan, eta, azkenik, gertaera horren arrazoiak (zergatia) zeintzuk 

diren. Beraz, elementu guztiak bere esku ditu. 

Guzti hau dela eta, Cesareok behin eta berriz insistitzen du bere 

teorian: komunikabideen azterketa, ezin dela medioen jabetzan geratu 

(ik. 1.4.2. atala), baita ere iturriak nola antolatzen diren ikertu behar 

dela (Prado in Cesareo, 86:II): 

"La preponderancia de las fuentes tiene consecuencias 

de relieve. En primer lugar se produce un desplazamiento 

del control que antes se radicaba esencialmente en la 

                                                 
213 Es noticia. A. l. 
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propiedad y ahora se ha ubicado, en buena parte, en la red 

de fuentes. La propiedad de los medios es importante, pero 

no es el único elemento estructural y, por lo tanto, el control 

no depende sólo de ella". 

Obra berean, Cesareok argi uzten du albisteen hautaketa ez dela 

jadanik mezubideen barruan bakarrik gauzatzen den prozesua 

(gatekeeping), sistema informatiboak zilegitzen dituen albiste-iturri 

burokratikoek ere partehartze erabakiorra bait dute jarduera honetan. 

Emilio Pradok, Cesareoren obraren hitzaurrean, argi uzten du 

(Cesareo, 1986:II): 

"La selección de lo que es noticia que antes se hacía 

esencialmente en los medios se ha desplazado a las 'fuentes 

legitimadas' hasta el punto de que generalmente sólo es 

noticia aquello que se produce dentro de esta estructura, en 

gran parte porque la 'rutina' constituye una relación de 

confianza entre los periodistas y las fuentes" 

Ondoren, italiarrak iturri batek sistemaren legitimazioa lortzeko 

zer egin behar duen argitzen du (1986:II): 

"Para conseguir estos objetivos debe estar colocada 

[albiste iturriaz ari da] en la estructura de poder, tener un 

elevado grado de homogeneidad cultural con los medios, 

garantizar un nivel de productividad y ofrecer un suministro 

que favorezca la economización. Estas características 

distancian a un buen número de sectores sociales de la 

posibilidad de erigirse en 'fuente legitimada' estable".  

Aipu benetan adierazgarria azkenengo hau. Cesareok aitatzen 

dituen lau ezaugarri horiek betetzen dituzten P.B.ak -boterearen 

inguruan kokatuta egon, medioekiko homogeneotasun kulturala izan, 
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produktibitate maila sendoa eduki eta medioen ekonomizazioan 

lagundu- sistema informatiboan eragin gehien daukatenak dira. 

Esanak esan, albistea zer den finkatzerakoan, italiarra ondorio 

honetara heltzen da (1986:16): 

"Es noticia aquello que proviene de fuentes conocidas 

y 'fiables' y que, en cierto sentido, es ya conocido ('old news' 

dicen irónicamente los ingleses) porque se refiere al orden 

discurso que el medio está en disposición de captar, 

codificar y comunicar. 'Es noticia', en definitiva, aquello que 

confirma conjuntamente la norma social y la norma 

productiva". 

Hau esan ondoren, logikoa litzateke "albistea botere politikoaren 

islada" dela esatea. Testuinguru horretan, P.B.ak errealitate horren 

moldatzaileak lirateke. Gauzak ordea, ez dira hain errazak edo 

linealak. Jay G. Blumler eta Michael Gurevitch214 irakasleek hala 

ikusten dute behintzat (1986:88): 

"However convincing in suggesting reasons why 

journalism reproduces and reinforces the contours of social 

power, the critical approach is too dimissive of the attempt 

by media professionals to aply universalistic criteria to the 

social and political actors, whose affairs report. 

Consequently, they cannot explain the many instances when 

even highly prestigious institutions and personalities attract 

negative news coverage". 

                                                 
214 "Journalists' orientations to political institutions: the case of parlamentary broadcasting" in 
Askoren Artean Comunicating politics. Mass comunications and the political process. Peter Golding, 
Graham Murdoch eta Philiph Schlesinger editoreen gidaritzapean. Leicester University Press. 
Leicester. 1986. 
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Hau da, botere politikoak gauza guztiak "hain lotuta" izango 

balitu, ezinezkoa litzateke, adibidez, instituzio publikoek 

medioengandik batzutan jasatzen duten kobertura kaskarra izatea. 

Haatik, bi autore hauentzat, argi dago ere instituzio sozialek sistema 

informatiboan duten eragina eta islada (1988:91): 

"If, as we believe, all social institutions evoke in the 

members of society a varying mixture of sacerdotal and 

pragmatic attitudes, then the news media are no exception". 

Gauza nimiñoenak ere, instituzio burokratikoen bidez ailegatzen 

dira mezubideetara. Mark Fishman-ek dioen bezala215 (1983:63): 

"Si comprobamos que hasta las rocas, árboles y 

ardillas llegan a los periódicos a través de los órganos 

oficiales, no es exageración alguna decir que para los 

periodistas el mundo está organizado burocráticamente (...). 

Es bien comprensible entonces que el ámbito noticial gire 

tan preponderantemente en torno a los 'manantiales de 

información burocráticos'". 

Fishman-ek dioena ez da, inolaz ere, gehiegikeria bat. Egun, 

Administrazioak herritarron ohiturak, zaletasunak eta bizimodua 

sailkatzeko duen gaitasuna aski frogaturik dago. Horrela, pasa den 

maiatzean adibidez, Euskal Herriko gazteek asteburuetan zenbat 

"kalimotxo" eta "kalimotxito" edaten zuten, edota zenbat urterekin 

erretzen duten lehen "porroa" jakin izan genuen. Hori dena, 

Jaurlaritzaren Drogomenpekotasunaren Idazkaritzaren bidez jakin zen. 

Erakunde honek datu guzti hauek jakinarazteko prentsaurrekoa 

konbokatu zuen, berari zegokion P.B.aren zerbitzuak erabiliz.  
                                                 
215 La fabricación de la noticia. A. l. 
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Beraz, ezin da ahoberokeriatzat jo Fishman-ek haitz, zuhaitz eta 

kattagorriei buruz egiten duen aipamen hori. Administrazioa ez bada, 

nork daki edo jakin dezake bestela, zenbat kattagorri dagoen gure 

ohianetan? Eta ez bakarrik hori, baizik eta animalia horren osasun 

egoera zein den, urterik urte duen hazkundea ala jetsiera 

demografikoa, e.a. 

Horregatik ere, Fishman-ek ondorengo hau dio (1986:65): 

"Los periodistas perciben los sucesos sustancialmente 

de la misma manera que los organismos en que se producen 

las noticias formulan como tales sus propias actividades y 

las de otras personas". 

Argumentaziobide berberarekin jarraituz, zera gaineratzen du 

Fishman-ek pittin bat aurrerago (1986:73): 

"Las estructuras de fases de las noticias derivan de las 

burocráticas (...). Los periodistas no toman contacto regular 

con esquemas interpretativos que no sean los oficiales". 

Maiz albiste nahasiak edota anbiguoak suertatzen dira.  Notizia 

horiek moldatu behar dituzten kazetariak denboraz larri baldin 

badabiltza -orrialdea entregatu behar dutelako edota albistegiaren 

ordua gainean dagoelako- iturri burokratikoen bertsioa ontzat eta 

bakartzat ematea sarritan gertatzen da. Iturri burokratikoei berez 

atxekitzen zaien sinesgarritasuna da, ezbairik gabe, portaera honen 

arrazoia. 

Baina, Blumler eta Gurevitch-ek dioten bezala ez da bidezkoa 

medioetan agertzen diren albiste guztiak, goitik behera, iturri 
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burokratikoen islada direla pentsatzea. Hori horrela izan balitz, 

Watergate bezalako eskandalua ez zatekeen inoiz mezubideetara 

iritsiko.  

Haatik, kasu horretan -beste batzutan gertatu den bezalaxe-

hasiera batean oso medio eta kazetari gutxi ausartu zen gai horiei 

buruzko informazioa ematera. Gero, foro burokratiko batek gertaera 

hori bere gain hartu zuenean -auzitegiak- orduan bai. Orduan, beste 

medio guztiek jorratu zuten printzipioz gatazkakorra gerta zitekeen 

gertaera informatiboa. Baina horretarako, ezinbestekoa gertatu zen 

beste foro burokratiko baten bitartekaritza. Hala gertatu zen  

Watergate kasuan. Bernstein eta Woodward kazetariak predikariak 

basamortuan antzera ibili ziren haseran. Bere egunkaria bakarrik -The 

Washington Post- ausartzen zen zerbait argitaratzera eta ez beti All 

president's men filmean agertzen den bezala. 

Beste hainbeste gertatu da Euskal Herrian eta Espainian ere. 

Amedo-ren kasua da lekuko. Garai hartan, Madrilgo Diario-16-eko 

kazetariak ziren Melchor Miralles eta Ricardo Arques bakarrik aritu 

ziren eskandaluaren pasarteak ateratzen. Beste mezubideak mutu 

geratu ziren. Gehienez, D-16-ek argitaratzen zuen materialaren berri 

ematen zuten. "Amedo kasua" auzitegietara iritsi zenean, orduan hasi 

ziren gainerako mezubideak asuntua tratatzen. Argiro azaltzen da 

guzti hau bi kazetari horiek idatzi zuten Amedo, el Estado contra ETA 

liburuan216. 

                                                 
216 Miralles, Melchor/ Arques, Ricardo,Amedo, el Estado contra ETA. Plaza y Janes/Cambio 16.  
Madril. 1988. 
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Euskal Herrian ere gauza bera gertatu zen "makina 

txanponjaleen" auziarekin. Hasieran Egin egunkariko Pepe Rei izan 

zen haritik tira egiten saiatu zen bakarra217. Gero, salaketak 

epaitegietara iristen hasi zirenean, beste mezubide guztiak bertaratu 

ziren. 

Enric Saperas eta Gaye Tuchman bat datoz albistea instituzio 

sozialen produktua dela esaterakoan (Tuchman218, 1983:16; 

Saperas219, 1987:42): 

"La noticia es, inevitablemente, un producto de los 

informadores que actúan dentro de procesos institucionales y 

de conformidad con prácticas institucionales. Esas prácticas 

incluyen necesariamente la asociación con instituciones 

cuyas noticias son informadas de manera rutinaria. 

Congruentemente, la noticia es el producto de una 

institución social y está empotrada en sus relaciones con 

otras instituciones. Es un producto del profesionalismo y se 

arroga el derecho de interpretar lo que ocurre cada día a los 

ciudadanos y a otros profesionales". 

P.B.etan aritzen diren kazetariak, Tuchman-ek "prozesu 

instituzional barruan diharduten informadoreak" bezala definitzen 

dituen horiek izan zitezkeen. Beraiek -P.B.etako kazetariek- hautatzen 

dituzte albisteak (albistegarritasunaren baloreak), beraiek erabakitzen 

dute mezubideetara igortzeko unea eta beren edukina ere. 

Praktika hauek dituzten ondorioak ez dira nolanahikoak. Iturri 

burokratikoei ematen zaien lehentasun horrek sistema informatibo 

                                                 
217 Rei, Pepe. La cloaca vasca.Txalaparta. Tafalla. 1991. 
218 La producción de la noticia. A. l. 
219 Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. A. l. 
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osoaren desoreka ekar dezake. Bestalde, gaur egun masa-

komunikabideen efektuak aztertzen dituzten adituen artean nahiko 

hedaturik dago susmo kezkagarri hau: mezubideetako errealitatea eta 

hiritarron arduren artean dagoen tartea gero eta gehiago handiagotzen 

ari dela. 

Ben H. Bagdikian iparamerikarrak auzi guzti hauei buruz zenbait 

hausnarketa interesgarri egin zuen. Nahiz eta EE.BB.etako egoerari 

buruzkoak izan, gure testuingurura ere guztiz aplikagarriak direla uste 

dugu220 (1986:193): 

"La 'objetividad' hizo abrumador hincapié en las voces 

establecidas, las voces oficiales, y tendió a desentenderse de 

aspectos de genuina relevancia sobre los cuáles las 

autoridades preferían no hablar (...). Se profundizó el 

abismo que amenaza constantemente la democracia: las 

diferencias entre las realidades del poder privado y las 

ilusiones de sus imágenes públicas.(...) Se erradicó la 

interpretación y la información sobre el contexto (...) El 

método más seguro de comunicar las noticias era el de 

reproducir las palabras de las autoridades (...). Así, las 

noticias se volvieron más oficiales y favorables al 

establishment". 

Gogoeta benetan sakona eta, etorkizunari begira, iluntasunez 

betea.  

Ondoren, boterearen inguruko P.B.ek zein puntutarainoko 

eragina duten erakusten duen kasu argigarria aztertuko dugu, orain 

arte aitatu ditugun aipu guztiak berrestera datorren eredu garbia. 

                                                 
220 El monopolio de los medios de difusión. A. l. 
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4.1.3.- "Sevillano kasua" 

José Manuel Sevillano Martín GRAPOkidea zenaren heriotzaren 

inguruan sortutako nahasmenak ezerk baino hobeto erakusten digu 

egungo sistema informatiboa iturri burokratikoen legitimazio itsuan 

noraino iritsi daitekeen. Kasu hau, ezbairik gabe, P.B.ek gaur egungo 

gizartean duten eraginaren paradigma bezala kontsidera daiteke. 

José Manuel Sevillano GRAPOkidea, 1990eko maiatzaren 25ean 

hil zen, Madrilgo Gregorio Marañon ospitalean, gose-greban 177 egun 

egon ondoren. Kasu honen berezitasuna zera da, Justizia Ministeritzak 

-bere P.B.ak argitara emandako jakinerazpen ofizial baten bidez- 

preso hau hiltzat eman zuela bederatzi egun lehenago, maiatzaren 

16an hain zuzen. Nahasmenak iraun zuen hiru orduetan, irratiek 

heriotza honen berri eman zuten. Politikariek beren erreakzioak 

azaldu zituzten eta Barne Ministeritzak segurtasun sistema bereziak 

ezarri zituen balizko atentatuak ekiditeko. Sevillano oraindik bizirik 

zegoela argitu zenean, mezubideen erreakzioa  gogorra izan zen, batik 

bat irratien aldetik, beraiek izan bait ziren heriotzaren berri 

"primiziaz" eman zutenak. 

Garai hartan  Radio Euskadi irratiko korrespontsala zen Iñaki 

Gómez kazetariak -egun, emisora bereko Informatiboetako burua- 

ikerlan honen egileari azaldu zion nahasmen hau nolatan gauzatu zen. 

Preso honek, bere taldekideek egin zuten antzera, 1989ko 

azaroaren 30ean ekin zion gose grebari gartzelako egoeraren kontra 
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protesta egiteko. Presoaren gogoz kontra elikatua izan ondoren, 

Sevillano Martín 1990eko maiatzaren 15ean eramana izan zen 

Madrilgo Gregorio Marañon ospitalera. Bere egoeraren larritasunaz 

oharturik, DGIP (Dirección General de Instituciones Penitenciarias) 

delakoak Barne eta Justizia ministeritzak jakinaren gainean jarri 

zituen, presoaren heriotza momentu batetik bestera gerta bait zitekeen.  

Nahasmen informatiboa maiatzaren 16ko goizaldean gertatu zen. 

Gregorio Marañon Ospitaleko mediku batek GRAPOkideen gose 

greba jarraitzen zuen DGIPeko sendagileari, Sevillano "está fiambre" 

(sic) esan zion, Iñaki Gómez kazetariak konfirmatu zuenez. Justizia 

Ministeritzaren P.B.ak, DGIPeko bertsioa ontzat emanez, komunikatu 

bat kaleratu zuen goiz hartako 12:43etan, Sevillano presoaren 

heriotzaren berri emanez. "Iragarritako heriotza baten kronika" balitz 

bezala, jakinerazpenaren egileak hauxe idatzi zuen221:  

"(..) esta mañana ha fallecido por paro cardíaco el 

recluso José Manuel Sevillano Martín". 

Gezurrezko albiste hau Barne eta Atzerri Arazoetarako 

ministeritzetara ere igorri zen. Azkenengo honek, gainera, 

GRAPOkideen elkartasunez protestak egon ziren Europako herrietako 

Enbaxada eta Kontsulatu guztietara bidali zuen. 

Ordutik aurrera -albistea bertan behera geratu arte- irratiek era 

guztietako erreakzioak bildu zituzten. Egun hartan, gainera, alderdien 

arteko bilera garrantzitsua zegoen Diputatuen Kongresuan. Informazio 

hau jarraitzen zuten informadoreek aprobetxatu zuten egoera hau 
                                                 
221 El Pais egunkaria. 1990-V-17. (15.orr.). 
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politikarien adierazpenak biltzeko. Hiru ordu horietan -15:36ak 

arte222- José Manuel Sevillano Martín "ofizialki" hilda egon zen 

mundu guztiarentzat.  

José Luis Corcuera Barne ministrariak, adibidez zera esan zuen, 

bitarte horretan223: 
 

"Se han dado instrucciones a las fuerzas de seguridad 

para que extremen preventivamente toda la vigilancia en el 

supuesto de que alguien pueda pensar que el GRAPO actúe 

como consecuencia de lo que ha ocurrido esta mañana.  

El Gobierno ha hecho todo lo que está en su mano 

para evitar la muerte de quiénes se pusieron en huelga de 

hambre. No puedo sino mostrar mi extrañeza ante el extremo 

a que puede llegar el sectarismo y el dogmatismo de alguna 

gente". 

Argi zegoen, beraz, ministrariak berak ere Sevillano hiltzat 

ematen zuela. Gauza bera gertatu zitzaien kazetariek beren eritzia 

galdetu zieten pertsona guztiei: José Esteban, GRAPOkideen 

abokatua, Torturaren Aurkako Elkartearen presidentea zen Fernando 

Salas, Abokatuen Elkarte Libreko bozeramalea zen José Luis Galani 

eta beste hainbat politikariri.  

Haatik, Francisca Villalba, Sevillanoren abokatua harrituta 

gelditu zen bere eritzia jakin nahi zuten kazetarien aurrean, emakume 

honek egun berean -goizeko 8etan- bizirik ikusi bait zuen preso hau. 

Harridurak harridura, kazetariak Gregorio Marañon ospitalera deika 

hasi ziren eta orduan argitu zen mordoiloa.  

                                                 
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
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Sevillano presoa oso larri zegoen, baina ez hilda, adierazi zuen 

aitatu ospitaleko Osasun Atenziorako zuzendaria den José Manuel 

Ollerok224 bapatean eratu zen prentsaurre batean. Gertakari hau 

eguerdiko 13:30etan izan zen225. Balizko heriotz honen gezurtapena ez 

zen iritsi 15:36ak arte. Ordu horretan, Justizia Ministeritzak beste ohar 

bat kaleratu zuen aurrekoaren edukina deuseztatuz. Bertan, hauxe 

aipatzen zen226: 

"En la actualidad [José Manuel Sevillano] presenta 

pulso débil, electroencefalograma con trastornos 

corticosubcorticales sin ser plano en el momento actual". 

Mataza hau behin betikoz argitu zenean, mezubideek gogor 

gaitzetsi zuten Justizia Ministeritzak erakutsi zuen urdurikeria. Irratien 

kasuan kritika hauek bortitxagoak izan ziren, beraientzat ere, 

nahasteak iraun zuen bitartean, Sevillano  "hilda" ere egon bait zen eta 

halaxe zabaldu zuten orduero ematen diren albistegi laburretan. 

Kasu honen eragileak ondorengo bi hauok izan zirela esan 

dezakegu: sendagileen arteko gaizki-ulertzea -"está fiambre" delako 

esaerarena- batetik, eta Ministeritza Justiziaren urdurikeria, bestetik 

(halako gertaera baten aurrean, "dena prest" zegoela erakutsi nahia). 

Aitzitik, "Sevillano kasuaren" ondorioak eta planteiatzen dituen 

hausnarbideak askoz sakonagoak dira, gure ustez. Alde batetik, argi 

geratu zen kazetariek iturri burokratikoei atxekitzen dieten 

sinesgarritasuna oso handia dela, hasiera batean behintzat inor gutxik 

                                                 
224 El mundo del siglo XXI egunkaria. 1990-V-17 (10.orr.) 
225 Egin egunkaria, 1990-V-17(3.orr.). 
226 El País. 1990-V-17- (15. orr.). 
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kuestionatu bait zuen Justizia Ministeritzatik zetorren jakinerazpena.  

Beraz, orain arte aitatu ditugun hainbat adituren eritziak ez direla 

antzuak frogatzen da kasu honetan. Baina, balizko heriotzaren iturria 

presoaren ingurukoak izan balira (sendia, abokuak, e.a.) 

sinesgarritasun maila berbera emango zioketen?, ala aideratu aurretik 

alderatuko zuketen iturri burokratiko batekin, hots, Justizia 

Ministeritzarekin?. 

Iturri burokratikoen nagusitasunak eragin dezakeen distortsioa 

sutsuki azpimarratu dute zenbait adituk.  Hauxe da, ezbairik gabe, 

adibiderik garbiena. Mezubideek iturri ofizialekiko duten konfidantza 

bizirik zegoen gizonezko baten heriotza iragartzera ailegatu zen. 

Ikusi dugu boterearen inguruko iturrien legitimazio prozesua 

nolatan gauzatzen den adibide "praktiko" batean. Ikustagun orain 

zehazkiago iturri ez ofizialen bazterketaren mekanismoak nola 

egituratu eta eratzen diren. 

 

4.2.- Deslegitimazio prozesuak 

Iturri burokratikoen legitimazioak, sarritan, iturri ez ofizialen 

deslegitimazioa dakarrela esan dugu. Honi buruz, hainbat adituk utzi 

du bere aztarna. Mark Fishman227, esatebaterako, egokiro mintzo da 

auzi honi buruz (1983:107): 

"Los periodistas dudarán como rutina en un sentido 

global, de las notificaciones no burocráticas mientras que no 

                                                 
227 La fabricación de la noticia. A. l. 
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abrigarán esta especie de dudas cuando se hallan ante 

notificaciones especiales". 

Hausnarbide berbera somatzen da albisteak izatera iritsi ez diren 

gertaerak aztertzerakoan (Fishman, 1983:97): 

"Los 'no sucedidos' nos permiten apreciar con la 

máxima claridad la estrecha ligazón que existe entre los 

sucesos noticiales y los sucesos burocráticos, en torno a los 

cuáles se organiza el entorno del ámbito noticial. Si desde el 

punto de vista burocrático, no constituyen un acontecimiento 

legítimo en ese entorno, desde el punto de vista periodístico 

no pueden ser genuinos sucesos noticiales". 

Gans-ek garbi asko uzten du iturri ez burokratikoen legitimazio 

eza zertan oinarritzen den (Wolf, 1987:260): 

"La resistencia a contactos con fuentes que no sean 

oficiales o con colegas no debería sorprender. Los cronistas 

no tienen tiempo para desarrollar contactos con fuentes que 

no sean conocidas ni de pasar a través de la rutina por la 

que los extraños se convierten en informadores (...). Además, 

estas fuentes extrañas, a lo mejor suministran informaciones 

que no pueden ser comprobadas, creando por tanto 

incertidumbres. Pero lo más importante es quizás que dichas 

fuentes no familiares pueden suministrar datos nuevos o 

contradictorios, lo que pone a dura prueba la capacidad del 

cronista de generalizar y sintetizar". 

Gans-en hitzotan "ez ohizko iturriekiko" isladatzen den 

mesfidantza hori salatzen du Wolf-ek berak (1986:261): 

"(...) las fuentes 'no certificadas' tendencialmente están 

poco representadas o incluso son sistemáticamente 

olvidadas. 
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Con todas sus complejas motivaciones, éste es sin 

duda, uno de los puntos que estructuralmente provocan la 

distorsión sistemática de la información". 

Distortsio horren erakusgarria da, aztertu berri dugun "Sevillano 

kasua". Tamotsu Shibutanik justu kontrako adibidea ipintzen du 

(Tuchman, 1983:257): 

"Shibutani (1966) sostiene que los informadores 

ignoraron la información de que un criminal de guerra nazi, 

destinado a la ejecución, ya había muerto en su celda. El 

guardia que informó de esa muerte a los reporteros que 

estaban esperando fuera de los muros de la prisión no era 

una fuente conocida y verificada". 

Kasu honetan, albiste iturria unibertso burokratikotik kanpo 

zegoenez, preso nazi horren heriotza ez zen mezubideetara ailegatu. 

Bi adibide hauokin argiro gelditzen da iturri legitimatu eta ez 

legitimatuen arteko ezberdintasuna eta sistema informatiboak 

bakoitzari ezartzen dion kategorizazioa zertan oinarritzen den. 

Gaye Tuchman iparamerikarak 1978an albisteen iturriei buruz 

egin zuen ikerketan garbi geratu zen jokamodu hau (1983:105): 

"(...) durante el tiempo que pasé observando a los 

reporteros, directores y jefes, nunca les oí desafiar el 

derecho de un personaje oficial elegido o designado a 

producir noticias. Más bien, la presunción es que el 

poseedor de un status legitimado habla por el Gobierno. 

Todos los otros deben demostrar su relación con una entidad 

más amorfa: el público. Gieber y Johnson (1961) sostienen 

que, sin duda, esta distinción se ha consolidado en el propio 

lenguaje de los reporteros y de la información". 
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Arestian aipatu berri dugunez, hemen aski frogaturik geratzen da 

Gans-ek228 (1980:119) dioena, hau da, presidenteek edozein 

mometutan komunikabideetara jo dezaketen bitartean, marginatuek 

berriz, istiluetara jo beharra dutela efektu berdina lortzeko.  

Axioma hau egunero dakusagu telebistan. Antzerako 

hausnarbidea luzatu zuen Herri Batasuneko prentsa arduraduna den 

Mari Jose Andueza kazetariak, 1991eko apirilaren 16an, Leioako 

Kazetaritza Fakultateko ikasleen aurrean izan zuen agerraldian229. 

Garai hartan, Pertsiar Golkoko gerra gori gorian zegoen, baina 

formazio honek ez zuen lortzen bere jarrera mezubideetan azaltzea. 

Hona hemen asmatutako ateraldia, Mari Jose Andueza beraren 

ahotan230: 

"Guda hasi zenetik, problema izugarriak genituen 

komunikabideekin, gure postura ez bait zuten inolaz ere 

agertu nahi. Desesperaturik geunden. Ez genekien zer egin. 

Orduan, ekintza 'suizida' bat bururatu zitzaigun. Bardeetako 

poligonora abiatu, hegazkin iparamerikarrak bonbardaketak 

egiten ari ziren momentuan. Modu horretan bakarrik 

agertuko ginateke mass-medioetan. Hala egin genuen. 

Bonbardaketak galerazi genituen eta montatu zen zalaparta 

nahiko handia izan zen. Era horretan, gure helburua bete 

zen, komunikabide guztiek, gure ekintzaren berri eman bait 

zuten". 

Hala ere, istiluetara jotzeko aukera hau ezin da egoera eta gauza 

guztietarako jeneralizatu. Hala izango balitz, sistema informatiboak 

                                                 
228 Deciding what's news. A. l. 
229 Bere interbentzioa ikerlan honen egileak antolatu zuen Prentsa Bulegoei buruzko I. mintegiaren 
barruan izan zen. 
230 Lerrook ikerlan honen egileak agerraldi hartan hartutako apunteak dira. 
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manifestazio horiek "normaltasunaren barruan" integratuko lituzke, 

eta jendearentzat guztiz oharkabe pasatuko lirateke..  

Villafañe, Bustamante eta Prado irakasleek231 honela dakusate 

boterearen eremutik kanpo dauden adituek jokatzen duten papera 

(1987:147): 

"(...) los expertos no ligados al poder serán usados 

marginalmente como procedencia noticiosa. Su presencia 

como fuente para la elaboración de informaciones se 

mantendrá en niveles minoritarios. En consecuencia, 

perderán paulatinamente, credibilidad ante los informadores 

y ante los propios receptores, en tanto origen y fuentes de las 

noticias. Sometidos a fuertes limitaciones económicas y 

organizativas, o a su propia atomización como afectados, 

irán siendo cada vez más periféricos al sistema informativo. 

Una dialéctica que reduce, pues, poco a poco, el número de 

orígenes y fuentes de la información, limitándolo  a centros 

cada vez más concretos". 

Baina, zorionez, gauzak ez dira beti txuriak ala beltzak. Tartean 

grisak ere badaude, eta gris mota asko gainera. Horixe gertatzen da 

ere informazioaren munduan. Iturri legitimatu eta ez legitimatuen 

artean, badirela sistema informatiboaren sarreran, ate joka, dauden 

beste hainbat iturri, beren legitimazioa erdi-lortuta daukaten iturriak, 

hain zuzen. Gero ere, noski, bada iturrien artean gehiengo zabal eta 

ilun bat. Honek egunero frogatu behar du bere sinesgarritasuna. Ate 

joka ala ostikadaka. Hala ikusten dute ere Blumler eta Gurevitch 

adituek232 (1986:88): 

                                                 
231 Fabricar noticias. A. l. 
232 Communicating politics. A. l. 
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"Then perhaps there are a number of 'half-way' 

institutions, recognized as part of the legitimate fabric of 

society, often entitled to voice their viwes on current issues, 

yet mainly reported in pragmatics termes. In Britain, 

perhaps, the trade unions are an outstanding example of this 

mid-point category". 

Beraz, badira egon, sistema informatiboaren legitimitatearekiko 

erdibidean geratzen diren iturri asko, hala nola sindikatuak -Blumler 

eta Gurevitch-ek dioten modura- oposizioko legebiltzar alderdiak -

baldin eta "joku demokratikoaren arauak" errespetatzen badituzte- eta 

beste hainbat erakunde. 

Baina baita ere, badira, sistema informatiboak bereziki gaitzesten 

eta zigortzen duen beste hainbat iturri. Gaitsezpen hau gero eta 

nabariagoa izango da, dauden gizartearen zutabeak errotik aldatu nahi 

badituzte. Hector Borrat uruguaytarrak normaltzat jotzen du jokaera 

hau233 (1989:59): 

"El periódico tiende a excluir a aquellas fuentes de 

oposición no-parlamentaria que utilizan métodos violentos 

y/o que bregan por el cambio del sistema". 

Blumler eta Gurevitch-ek dioten bezala, gizarte bakoitzak baditu 

bere "bilau gogokoenak"234 (1986:89): 

"Every society has its pet-villains -those groups and 

organizations wich are most remote from, indeed stand in 

opposition to, the central values of society. In Britain, this 

role has been assumed in recent years by certaint deviant 

groups, such as 'welfare spongers'(Golding and Middleton 

                                                 
233 El periódico, actor político. A. l. 
234 Communicating politics. A. l. 
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1982), 'muggers'(Hall et al. 1978), teenage hooligans (Cohen 

and Yong 1973) and IRA 'terrorists' ". 

Euskal Herria ez da salbuespena, noski. Hemen ere, badira 

sistema informatiboak zokoratzen dituen sektoreak, batez ere egun 

dagoen marko juridiko-politikoa aldatzen saiatzen ari diren hainbat 

talde eta erakunde. Ralph Turner eta Killian Lewis-ek lehenengo 

(1957) eta Monica B. Morris-ek ondoren (1974) ederki laburbildu 

zuten kolektibo hauekiko ezartzen den politika (Tuchman, 1983:260): 

"Ignorar las ideas revolucionarias puede ser un medio 

de control social". 

4.2.1.- Gizarte mugimenduen aukerak 

Egun, gizarte mugimenduak gero eta garrantzi gehiago hartzen 

ari dira. Badirudi herritarrez osatutako gizarteak bere helmuga zibilak 

berreskuratu nahi dituela. Aldi berean, ikusi dugu zer zaila den 

boterearen eremutik at daudenentzat mezubide horietan eragin 

nabarmena izatea. 

Gauzak honela, bidezkoa eta logikoa da ondorengo itaunbideak 

luzatzea: zer aukera gelditzen zaio gizarte mugimendu bati sistema 

informatiboaren atentzioa bereganatzeko?, betikoz zokoratuta egon 

behar al du?, botere politiko eta ekonomikorik gabe, ezinezkoa al da 

mezubideetan eragina izatea?. 

Orain arte aski frogaturik geratu da unibertso burokratikotik at 

kokatzen diren iturriek mezubideen atentzioa lortzeko dituzten 

zailtasunak. Oztopo gehiago jasan behar dute tokian tokiko sistemaren 
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ardatz nagusiak aldaerazten saiatzen diren kolektiboek. Haatik, 

optimismoari leihoa ireki behar zaiola uste dugu Horixe frogatu 

nahiko genuke behintzat ondorengo lerrotan. 

Errepasa dezagun, lehendabizi, Gaye Tuchman iparamerikarrak 

gai hauei buruz La producción de la noticia deritzan obran egiten 

dituen ekarpenak. Interesgarria deritzogu, adibidez, Edie Goldenberg-

engandik hartzen duen aipu honi (Tuchman, 1983:148): 

"El reportero es la persona clave en los medios para 

grupos pobres en recursos, es el filtro mayor en el proceso 

de acceso. No obstante, el reportero es también una persona 

de la organización que trabaja para un periódico con metas, 

estructuras, procedimientos normalizados y políticas que de 

algún modo limitan y dan forma a la discreción que tienen 

los reporteros individuales en el acopio de noticias y en el 

reportaje". 

Tuchman-ek berak gaineratzen du ondoengoa (1983:148): 

"Si un movimiento social puede reclutar periodistas 

que aboguen por él, ¿cómo constituyen esos reporteros las 

cuestiones planteadas por el grupo como tema de la noticia? 

(...) Los movimientos sociales atraviesan por distintas fases, 

progresando desde grupos informales hasta las 

organizaciones voluntarias complejas capaces de presionar 

sobre  las grandes sociedades, los gremios y los cuerpos 

legislativos. En la medida en que las organizaciones 

informativas coordinan sus redes informativas con las 

instituciones legitimadas, cabría esperar que la cobertura 

periodística de un movimiento social va a cambiar a medida 

que el movimiento evoluciona". 
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Hitz hauek irakurrita, badirudi baliabide gutxiko gizarte 

mugimenduek duten aukera bakarra kazetariekin adiskidetzea dela. Ez 

da, inolaz ere, aukera makala, baina -Goldebberg berak dioen bezala- 

maiz prentsaurreko arruntetara doazen kazetariek ez dute albistearen 

prozesu guztia kontrolatzen. Beren gainetik erabakiak hartzen dituzten 

hainbat egitura daude: sekzioak, arloak, erredakzio kontseiluak, 

zuzendari-ondokoak, zuzendari-ordeak, zuzendariak, e.a. Horregatik, 

erlatibizatu egin behar da "kaleko erreportariak" erakunde 

informatiboaren barruan duen indarra eta eragina.  

Edozein kasutan, argi dago ere, gizarte mugimenduek sortarazten 

duten informazioa irakurtzerakoan, berehala somatzen dela bertan 

islatzen den gaia gertaera informatiboa kubritu duen kazetariarengana 

"iritsi" den ala ez. Berahala antzematen dugu ere kazetariak gaiari 

gogo onez ala mesfidantzaz eutsi dion, asmo onez ala maltzukeriaz, 

inplikatu den ala urrutitik begiratzen dion, e.a. 

Kazetariak lagun ala estai, garbi asko dago ere, gizarte 

mugimenduek euren gabezia guztiak gainditzeko irudimena landu 

behar dutela. Egun, basamortuko zeharbideak berez zailak badira, are 

gehiago irudimenezko baliabiderik gabe egiten badira. Honetaz ere, 

gogoangarriak dira Tuchman eta beste aditu batzuren eritziok 

(Tuchman, 1983:149): 

"En el mejor de los casos, los movimientos sociales 

innovativos y deslegitimadores son novedades, a menos que 

presagien violencia y sean catalogados como rupturas 

potenciales. Como dicen Molotoch y Lester (1974), para 

producir la noticia, los miembros de los movimientos 
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sociales pueden tener que reunirse a una hora inapropiada, 

en un lugar inapropiado para comprometerse en una 

actividad congruentemente inapropiada". 

Beraz, lehen ikusi dugun legez, albistea izateko, 

"normaltasunetik" kanpo egon behar da, "ez-ohizkotasuna" landu 

behar da, horixe baita albistegarritasunaren baloreetariko bat. 

Gaye Tuchman-ek gertutik ikertu du EE.BB.etako mogimendu 

feministak bertoko mezubideetan izan duen tratamendua, NOW 

(National Organization of  Women) sortu zenetik -1966tik- gaur arte. 

Haseratik mogimendu honek harrera nahiko ona izan zuen 

komunikabide eta kazetarien artean. Mogimendu hau klase ertaineko 

emakumeez osaturik zegoen, batik bat. Hasberria izateko, baliabide 

dexente zeukaten. Adibidez, bere lehen prentsagiriak idazteko  NOWk 

Kongresuan prentsa atenditzeko dauden zerbitzu bereziak kontratatu 

zituen.  

Betti Friedan izan zen bere lehen buruzagia. Kazetarien atentzioa 

pizteko, NOWeko emakumeei beren lehen prentsaurrea Friedan-en 

etxeko egon-gelan konbokatzea okurritu zitzaien. "Ez-ohizkotasuna"-

ri lehentasuna emanez, kazetarien jakinmina piztuko zutela uste zuten. 

Baina ez ziren ohartu eskenatoki hark iradokitzen zuenaz: egongela, 

etxea, familia, e.a., azken baten, feminismoarekin zerikusi gutxi zuen 

tokia. Emaitza hauxe izan zen: kazetariek albiste hura "informazio 

bigun"tzat (soft-news) jo zuten, aparteko atentziorik eman gabe. 

Urteak aurrera joan ahala, hasierako esperientzia faltak eta 

urduritasunak  aldatzen joan ziren. NOW-en sartu aurretik Friedan 
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erreportaria izan zen. Ordutik mantentzen zituen kontaktu onak 

hainbat kazetarirekin. Hori, eta egunez egun hartzen joan zen 

konfidantza oso baliagarria gertatu zitzaion hiritarron aurrean NOW-

en irudia hobetzeko.  

Bozeramaleak ere izendatu ziren. Orduantxe hasi ziren arazoak, 

Tuchman-ek argitzen duenez. Lehen eleduna Millet izan zen 

(1974ean). Emakume honek uko egin zion bere bozeramale postuari, 

mass-mediek berataz proiektatzen zuten irudiak bere lagun 

erradikalengandik apartatzeaz gainera, bere bizimodu normala 

oztopatzen zuelako (Tuchman, 1983:155).  

Millet-ek utzitako hutsunea Ti-Grace Atkinson emakumeak bete 

zuen, beti ere Bety Friedan buruzagi historikoaren gidaritzapean. 

Atkinson-ek, oso ongi jazteaz gain, bazuen anglosaxoniarrek "touch of 

class" deitzen duten bertute hori. 70eko hamarraldiaren erdi aldean, 

Atkinson eta Friedman aurrez aurre agertu ziren publikoki NOW-k 

lesbianismoaren aurrean hartu behar zuen jarrera zela eta. Atkinson 

Feminista Erradikalen fundazioan parte hartu eta lesbiana deklaratu  

zen. Medioek -Tuchman-ek dion bezala (1983:156)- ez zuten halako 

izaera "lizunik" barkatu, are gutxiago kuasi-legitimatua zegoen 

bozeramale batengan. Hedabideek Atkinson eleduna ahaztu zuten. 

Guzti hau dela eta, argi geratzen da, Tuchman-en aburuz 

bederen, ondorengo hau (1983:155): 

"(...) que la designación de portavoces por los medios 

favorece a la reforma más que a las ideas radicales". 
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Eta zera gaineratzen du (1983:156,157): 
 

"Una vez más, domina la tarea práctica de localizar a 

un portavoz. El fácil acceso a los medios de información 

requiere contactos constantes entre un reportero y una 

fuente de información, tales como los que proporcionan los 

centros de información. 

(...) la cobertura profesional pone el foco en los 

líderes, sus interacciones y en las acciones grupales 

concretas. Una vez más el acento profesional recae sobre los 

acontecimientos, no sobre las cuestiones". 

Sigal-ek berriz zera uste du235 (1986:34): 

"Needing spoksmen for a movement that refused to 

choose them, the press, especially television news, focused on 

whoever held the bullhorn at rallies, the more radical-

sounding and deviant-looking the better. As militancy 

intensified, only the militant were attracted to the movement, 

increasingly isolating it on the left. 

(...) In choosing 'who', journalists prefer knows to 

unknowns, and when they have no knowns, they create them". 

Hasieran kontrajarriak badirudite ere, eritzi bi hauek osagarriak 

dira guztiz. Tuchman-ek zera azpimarratzen du: medioek Atkinson 

ahaztu zuten, bere jarrera erradikala zela medio. Gaitzespen honen 

arrazoia Atkinson-en jokamolde sexuala izan zen, hots, gizartean 

nagusi kontsideratzen den portera sexualetik -heterosexualitatetik- at 

egotea. Medioentzat, jokamodu hau are eta kondenagarriagoa zen 

kuasi-legitimatuta zegoen iturri informatibo batengan. Beraz, kasu 

                                                 
235 "Who?.Sources make the news" in Reading the news. A. l. 
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honetan, mass-medioen jite kontserbadorea epaile gisara aritu zen 

Atkinson-en kondena gauzatzerakoan. 

Sigal-ek planteiatzen duen auzian berriz, abiapuntua ezberdina 

da. Kasu horretan ez zegoen bozeramalerik eta medioek sortarazi  

zuten. Orduan, hautaketa beraien eskuetan utzi ezkero, kazetariek 

erradikaltasuna aukeratu zuten, era horretan balizko hartzaileen 

atentzioa piztuko zutela pentsatuz.  

Beraz, Tuchman eta Sigal-en kasuetan abiapuntuak ezberdinak 

dira. Lehenengoan abiapuntua kuasi-legitimatuta zegoen albiste iturri 

bat zen (Atkinson). Bigarrenean berriz, bozeramalerik ez zuen 

mogimendua. 

Edozein modutan, kasu bietan argi geratzen da sistema 

informatiboari nahitaezkoa zaiola bozeramalearen papera,  "star-

system" delakoaren logikak halaxe exijitzen diolako.  

Gizarte eta herri mugimenduek, mezubideen aurrean eta zehazki 

bozeramalearen irudiaren aurrean mantendu behar duten jarrerari 

buruz, ikerlan honen egileak ponentzia bat aukeztu zuen, 1990ean 

Eguzki talde ekologistak Zarautzen burutu zituen barne jardunaldi 

batzuetan. Bertan, besteak beste, hauxe esaten zen236 (Ramirez, 

1990:14): 

"Es muy importante el papel del portavoz como 'figura 

legitimada' por el propio movimiento social en cuestión, 

capaz de responder en cada momento a cualquier cuestión 

                                                 
236 Estrategia de cara a una mayor incidencia en los mass-media. "Eguzki"-ko barne jardunaldiak. 
Zarautz. 1990. 
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suscitada desde los mass-media o planteada a iniciativa 

propia. 

Las características ideales que debría reunir dicho 

portavoz serían, a grandes rasgos, las siguientes: experto, o 

cuando menos, conocedor de la dinámica de los mass-media 

(si es periodista o estudiante de Periodismo, mucho mejor), 

con dotes para las relaciones públicas (con capacidad para 

comunicar, que cuando hable no sólo diga la verdad, sino 

que además lo parezca) respaldado por una trayectoria 

pública socialmente legitimada y al margen de polémicas (en 

este caso una persona que se haya destacado especialmente 

por su defensa del medio ambiente) y, por supuesto, que goce 

de la total confianza del organismo". 

Ponentziak biltzen zituen ondorioen artean hauxek zeuden 

(Ramirez, 1990:15): 

"Por todo ello, es imprenscindible dotarse de una 

infraestructura de prensa, llámese Gabinete de Prensa o 

como se quiera, estable cuya plasmación podría ser la de un 

portavoz que sea capaz de intervenir puntualmente y de 

forma continuada en los mass-media. 

(...) La persona que se encargue a nivel nacional de 

realizar estas funciones debería conocer el entramado y 

'rutinas' de los medios al objeto de obtener mayores 

resultados". 

Egun, talde honek badu bozeramale bat. Ez da kazetaria, 

Zuzenbidean lizentziatua baizik. Hala ere, hemen aitatu diren 

ezaugarriak nahiko ongi betetzen ditu. Parte hartu du zenbait 

debatetan emaitza positiboak lortuz. Eztabaida horietako bat Gasteiz 

Irratian izan zen, 1993an. Bertan aurrez aurre egon ziren, aitatu 
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bozeramalea eta Arabako Gobernadore Zibila. Gaia hauxe izan zen: 

tximistorratz erradioaktiboak eta bere eragin ekologikoa. 

 

4.2.2.- Lurraldea-ren esperientzia 

Ingurugiroarekin zerikusirik duten gaiekin jarraituz, Euskal 

Herrian eredugarritzat jo daiteke Lurraldea gizarte mugimenduak, 

azkenengo urteotan, mezubideei begira eraman duen estrategia. Jakina 

denez, erakunde hau 80ko hamarraldiaren erdialdean sortu zen 

Leintzarango autobiaren kontra protesta egiteko. Urteak pasa ahala, 

elkarte honek Muga izeneko alternatiba proposatuko zuen.  

Azkenik, 1992an, gorabehera politiko handiak pasa ondoren, 

erakunde hau eta Gipuzkoako Diputazioa -alderdi politiko gehienen 

onespenarekin- akordio batetara iritsi ziren San Lorentzo izeneko 

zeharbidearen inguruan. Arazoa sortu zenetik amaitutzat eman  arte, 

medio guztiak (politikariak, ekologistak, kazetariak, e.a.) bat etorri 

ziren Lurraldeak hedabideen mezua bideratzeko erakutsitako 

trebetasuna aitortzerakoan. 

Aldeen arteko enfrentamenduak garairik latzenak bizi zituelarik, 

Lurraldearen bozeramaleak ziren Jonan Fernandez eta Victor Aierdik 

gai guzti hauek jorratzen dituen ponentzia bat aurkeztu zuten 1991n 

Gizartea eta komunikabideak Euskal Herrian izenburupean Gasteizen 

ospatu ziren jardunaldi batzuetan. Mezubideek egungo gizartean duten 

eragina aztertzeaz gainera, bertan Lurraldea-koek aurrera eramandako 

zenbait esperientzia interesgarriren berri ematen  zuten. 
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1991ko otsailean, Leitzarango autobiaren inguruan, bi 

manifestapen oso garrantzitsu izan ziren Donostian. Lehendabizikoa, 

otsailaren 17an, "Bai askatasunari" lemapean. Konbokatzaileak, 

hauexek ziren: Gasteizko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Araba, 

Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, hamarnaka Udaletxe, UPN, 

PP, PSN, CDS, EE, EA eta PNV alderdiak eta UGT, USO, CCOO eta 

ELA sindikatuak. 

Aste bete beranduago, otsailaren 23an hain zuzen, eta Donostian 

ere, beste manifestapen garrantzitsu bat burutuko zen, "Konponbide 

demokratikoaren alde" lemapean. Deialdi honen sinatzailea Lurraldea 

koordinadora zen. Bertara joateko gonbitea ondorengo erakundeek 

egin zuten: dozena bat Udaletxek, HB, EMK-LKI, KAS eta Batzarre 

alderdiek, LAB, ESK-CUIS eta CGT sindikatuek eta Euskal Herri 

zein Estatuko hainbat erakunde ekologistek. 

"Hirilur" Soziologia prospekzioetarako enpresak, otsailaren 8tik 

24ra bitartean, eta mezubide guztiak kontutan hartuz, egindako 

txosten teknikoaren arabera, manifestazio instituzionalaren defentsan 

erakunde publikoek 500 bat milioi gastatu zuten. Lurraldeak eta 

berarekin bat egiten zuten erakundeek, berriz, bost milioi pezeta 

inguru. Manifestazio bien helburua argi zegoen: euskal gizartea 

konzientziatzea eta norberaren pankartaren atzean "besteak" baino 

hiritar gehiago biltzea.  

Horregatik, bi agerpide hauotan bildu zen jende-kopurua inoiz 

baino hobeto zenbatua izan zen. Medio bakoitzak bere sistema 

propioa erabili zuen. Azkenik, manifestazio biak igaro ondoren, 
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medio guztiak bat etorri ziren zifra hauek ematerakoan: lehendabiziko 

manifestaldian -"Bai askatasunari" lemapekoan- 20.000 eta 25.000 

lagunen artean bildu ziren. Bigarrenean, berriz -"Konponbide 

demokratikoaren alde" kontsignapekoan- 30.000 eta 35.000 lagunen 

artean. Beraz, nahiz eta medioen aldetik alde bien arteko 

ezberdintasunak ikaragarriak izan (500/5) Lurraldea gizarte 

mugimendua jendetza gehiago mobilizatzeko gai izan zen eta halaxe 

onartu zuten medio gehienek. 

Hauxe da, Jonan Fernandez eta Victor Aierdik ateratzen duten 

ondorioa237 (1991:2): 

"No cabe duda por tanto que el planteamiento 

comunicador global desarrollado por Lurraldea, durante los 

últimos cinco años y más concretamente en la última 

campaña para la manifestación de febrero, ha sido mejor, 

puesto que ha conseguido sus objetivos y ha superado los 

resultados obtenidos por sus oponentes". 

Honen ildotik, ponentzi-gileek mezubideek jendearengan duten 

eraginari buruz zenbait gogoeta egiten dute (1991:3): 

"La capacidad de intervención de los medios de 

comunicación del sistema en la acción u opinión de la 

comunidad está  sobrevalorada, es menor de la que se 

presupone".  

Hausnarketa hau bat dator modu batera zein bestera 

comunication research delakoaren aditu prestigiotsuenek mantentzen 

                                                 
237 Estructura más complementariedad igual a comunicación (experiencias comunicativas en 
Euskadi). Gizartea eta komunikabideak Euskal Herrian izenburuko Jardunaldiak.1991ko urriak 25, 26 
eta 27. Gasteiz. 
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dituzten teoriekin. Gogoan izan bestela Berelson eta Klapper-ek mass-

medien eraginari buruz zeuzkaten teoriak238 (ik. 1.4.2.). 

  Manifestazio instituzionalaren sinatzaileek era guztietako 

baliabideak erabili zituzten: iragarki tarte zabalak egunkarietan, kuñak 

irratietan, spotak telebistetan, Euskal Komunitate Autonomoko famili-

buru guztiei gutun bidalketak, pankarta prefabrikatuak, pegatinak, 

orriskak, e.a. Hala ere, hauek ez ziren izan eragin gehien izan zuten 

baliabideak. Ponentzi-gileen aburuz (1991:3): 

"La publicidad no pagada, la subliminal y sofisticada, 

o propaganda presentada con el envoltorio de noticia 

objetiva fue sin lugar a dudas el mejor método de promoción 

de la manifestación institucional". 

Fernandez eta Aierdirentzat telebistak izan ziren -bai espainola 

eta baita ETB (garai hartan pribatuen seinalea oraindik ez bait zen 

behar bezala iristen)- Lurraldeak izan zuen areriorik sendoena 

(1991:4): 

"Las noticias referentes a Lurraldea fueron menos en 

número que las favorables al proyecto oficial, ocuparon 

menos espacio de tiempo, fueron más secundarias en orden 

de presentación, se excluyeron de los informativos de la 

tarde, tuvieron menos sonido directo y se emitieron con 

menos imágenes actuales. 

La información de la movilización de Lurraldea 

superior en número a la oficial en 10.000-15.000 personas 

mereció exactamente la mitad de noticias y la mitad de 

espacio que la movilización institucional.". 

                                                 
238 Bi teoriko hauek zera uste zuten: "(...) ciertos tipos de comunicación, acerca de ciertos tipos de 
asuntos, presentados a ciertos tipos de personas, en ciertas condiciones, originan ciertos tipos de 
efectos".(Dader, 1983:256). 
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Beraien ustez, argi asko dago (1991:4): 

"(..) que el tratamiento informativo a que se somete a 

los movimientos populares es penalizante, discriminatorio e 

injusto, pero no demuestra que ese tratamiento sea eficaz en 

relación a los objetivos que se persigue. 

(...) Por lo tanto, podemos y debemos matizar la 

sobrevaloración que desde los movimientos sociales se hace 

del poder de intervención y determinación de los medios de 

comunicación en la opinión y en la acción de los/las 

ciudadanos. Este poder es, en todo caso, siempre menos del 

que se le supone o del que se atribuye a la 'leyenda' . 

La capacidad de intervención de los medios de 

comunicación de los movimientos sociales en la acción u 

opinión de la comunidad está infravalorada, es mayor de la 

que se presupone". 

Lurraldea-ko bozeramaleek gizarte mugimendu batek 

mezubideei begira burutu behar duen lana arrakastatsua izan dadin 

ondorengo bi baldintzok bete behar direla uste dute: bere esparrura 

egokitutako egitura militantearen jabe izatea eta mezubideen lana 

atenditzeko gaitasun operatiboa eta teknikoa bermatuko dituen egitura 

izatea. Beraz, egitura militantea + (medioekiko) osagarritasuna.  

Aldi berean zera azpimarratzen dute (1991:7): 

"Los movimientos sociales están necesitados de una 

renovación e innovación permanente en sus métodos de 

estructuración, organización y comunicación". 

Azkenengo hau oso garrantzitsua da guretzat. Mezubide 

erraldoiek omen daukaten ikaragarrizko indarraren aurrean, maiz 

baliabide gutxiko gizarte mugimenduek etsi egiten dute ("Horien 
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aurrean ezer gutxi egin dezakegu"). Erakunde hauen mezua isladatua 

izan dadin, argi eduki behar dute irudimena ezinbesteko tresna dela. 

Berau gabe ezer gutxi aurreratuko dute. Honen adierazle, hona hemen 

Fernandez eta Aiediren ponentzian azaltzen ziren zenbait ondorio 

interesgarri (1991:8, 9): 

"(...) debemos dar paso a la construcción, 

consolidación y fortalecimiento de nuestros propios canales 

de comunicación. 

Frente al perfeccionamiento de los medios de 

desinformación, ocultación y tergiversación de las esferas de 

poder, los movimientos ciudadanos no pueden permanecer 

anclados en la denuncia, el testimonio y la pataleta. Hay que 

pasar a la acción. Es necesario más que nunca renovarse 

para garantizar una comunicación interna y externa con el 

resto de la sociedad. 

(...) la imagen propia, el diseño, etc. deberán ser 

seguramente diferentes e innovadores en adelante, y en 

cualquier caso el mensaje deberá despojarse de carácter de 

guetto, minoría y refugio de una supuesta radicalidad 

formal, siempre en el caso de que se aspire a crecer 

cuantitativa y cualitativamente a nivel social. 

(...) la comunicación a transmitir a los receptores 

puede ser más útil si va dentro de un planteamiento en 

positivo que en el lenguaje victimista, derrotista o 

apocalíptico, que lejos de sensibilizar y hacer reaccionar 

conduce más bien a la inhibición y el desengaño 

(...) Las ´chapas' interminables, comunicados sesudos 

y/o engorrosos, panfletos ilegibles y pesados, carteles 

indescifrables o mensajes incomprensibles pueden ser de 

gran coherencia ideológica, pero producir el efecto 

contrario al pretendido, es decir, malograr y colapsar la 

comunicación del movimiento hacia la población y quizás 

hasta el propio movimiento. 
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(...) mejor que declarar, afirmar, considerar u opinar, 

es crear hechos informativos que hablen por sí solos del 

mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, la 

presentación ante los tribunales de una denuncia por 

utilización indebida de dinero público, con su 

correspondiente foto, es más expresiva que un comunicado 

sin más". 

Ponentzia honetan, gizarte mugimenduek beraien mezuak 

sistematikoki manipulatzen edota aldrebesten dituzten kazetariekin 

mantendu behar dituzten harremanak nolakoak izan behar diren ere 

azaltzen da (1991:10): 

"(...) la relación con los profesionales que manipulan, 

silencian, discriminan y traicionan el trabajo del movimiento 

es, sin embargo, importantísima. El choque frontal casi 

siempre repercute contra el más débil. Por ello, merecen un 

trato preferente, honesto y serio de manera continuada.  

Una garantía de buena relación con los profesionales 

es mantener la constancia en el rigor, constituirse en fuente 

de información fiable, aunque en ocasiones exija despreciar 

auténticas 'golosinas' informativas, no del todo rigurosas, 

que a largo plazo es preferible no emplear por su capacidad 

de repercutir en contra de nuestra credibilidad". 

Ponentzia honetan esandako guztiak bat datoz ikerlan honetan 

zehar azaldutako edukiekin eta batez ere, botere politiko eta 

ekonomikoak erakusten duten ahalmenaren aurrean, gizarte 

mugimenduek irudimena eta metodo alternatiboak lantzeko duten 

beharrarekin.  

Metodo horietako bat gatazka honetan Lurraldeak atera zuen 

bideoa izan zen. Bideo honetan, erakunde honek planteiatzen zuen 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  434 

alternatiba agertzen zen. Herritar gehienek ez zuten zeharbide 

alternatibo honen berri. Aitatu bi manifestapen horien kanpaina 

zegoela aprobetxatuz, eta instituzioek telebista bietan  (TVE/ETB) 

emititzen zuten iragarkian bakar bakarrik proiektu ofizialaren 

ontasunak agertzen zirela ikusirik, Lurraldeakoek beste bideo 

alternatibo bat burutu zuten. Bertan, erakunde honek proposatzen zuen 

alternatibaren berri ematen zen, teknologi aurreratua  eta lengoaia 

apala erabiliz. Bideo honen laburpena -spot modura- telebista bietara 

aurkeztu zen. Haatik, ez zen inon onartua izan, iragarki hura 

publizitate politikoa zela aitxakituz. Beraz, bere emisioa ezinezkoa 

zela erabaki zuten bai TVEn, baita ETBn. 

Beto honen aurrean, Lurraldeakoen erantzuna berehala etorri 

zen: alde batetik, beren erakundearen egitura militantea aprobetxatuz 

bideoren proiekzio publiko zabalak antolatu ziren Euskal Herriko 

hainbat plaza, herri, auzo, lantegi eta eskoletan eta bigarrenik, bideoa 

komerzializatzea erabaki zuten. Guztira 6.000 ale saldu ziren. Beraiek 

egindako kalkuluen arabera, guztira 300.000 pertsonek ikusi zuten 

bideoa. Orraitio, beraiek bideoaren esperientzia komunikazio 

alternatiboaren barruan "hito" bat bezala kontsideratu behar dela uste 

dute. 

Honela laburbiltzen zuten esperientzia hau (1991:12): 

"Ello ha conseguido en una grandísima mayoría de los 

casos, una grata impresión del espectador, una información 

veraz. La superación de los clichés más negativos sobre el 

movimiento (oposición sistemática, falta de alternativas) la 

posibilidad de proponer en positivo ideas superiores técnica 
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y ecológicamente a las oficiales y, en cualquier caso, 

evidenciar la necesidad de una participación mayor a la 

existente en la actualidad". 

Guzti honek berresten du -beti ere egileen ustez- beraiek hasera 

haseratik defendatzen duten hipotesia, hots,  

egitura + osagarritasuna = komunikazioa 

hau da, egitura militantea, gehi mezubideekiko osagarritasun 

harremanak, berdin, komunikazioa. 

Komunikazio alternatiboaren alorrean, bideoak dituen abantail 

eta posibilitateez Anne-Marie Duguet mintzatu da. Bere ustez, tresna 

hau 70ko hamarraldian hasi zen erabiltzen239 (1981:54): 

"La vidéo, au début des années 1970, paraît, telle que 

la vantent les constructeurs, un moyen souple, aisé, idéal 

pour les interventions rapides. On exploite alors la curiosité 

qu'elle suscite encore pour informer les habitants et créer 

des mouvements de solidarité". 

Beraz, eta ataltxo honetan esandakoak laburbilduz, zera 

ondoriozta genezake: egoera txarrenean egonda ere eta mezubide 

gehienak bere kontra izan arren, edozein gizarte mugimenduk 

bere esku dituen baliabideak irudimenez eta modu berritzailez 

erabiltzen baditu, bere mezua herritarrengana heleraztea lor 

dezake. 

                                                 
239 Duguet, Anne-Marie, "La vidéo et les luttes urbaines: instrument de resistence ou d´integration?" 
in Correspondence municipales. Nouveaux circuits de línformation: radios locales, vidéos locales, 
telematique... 217-218 zenbakia. ADEL (Association pour la Démocratie et l'Education Locale et 
Sociale). Paris. 1981. 
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4.3.- Aldaketa teknologikoen eragina 

Azken hamar edo hamabost urteotan, Euskal Herri zein Estatu 

espainol eta Europa osoko mezubideek birmoldaketa teknologiko 

garrantzitsuak gauzatu dituzte. Aldaketa hauek are eta nabariagoak 

izan dira prentsan. Linotipiak, berunezko hizkiak eta linotipistak ere 

historiara pasatu ziren. Egun, elementu hauek Komunikabide 

Inprimatuen Teknologia irakasgaiaren osagaiak dira. Laister batean 

Komunikazioaren Historiara pasako dira.  

Aldaketa teknologiko hauek etengabe gauzatu dira. 

Mezubideetako erredakzioen panorama ere aldatzen joan da. Uneon,  

idatz-makinak gela bazterretan hautsa pilatzen ari diren tramankulu 

zaharkituak dira, ia ia tresna aurre-kolonbinoen gisara baztertzen diren 

altzariak. Horien ordez, mezubideetako erredakzioak bideoterminalez 

betetzen ari dira. Lehendabiziz, zuzendarien mahaietan soilik, 

erredaktore-buruen ondoan gero, egun edozein kazetarik menperatzen 

duen tresna dugu bideoterminala.  

Batzuren ustez, beraiei esker berriemaleak askeagoak omen dira, 

beste batzuren eritziz berriz, dependienteagoak.  Edozein kasutan, argi 

dago tramankulu hauek kazetarien lan-moldeak aldaerazi dituztela. 

Kazetariak orain albistearen prozesu produktibo osoa menpera dezake 

haseratik errotatibara bidali arte. Orrialdeak berorrek muntatzen ditu, 

maketadore eta produkzioko lankideen tartekaritzarik gabe. "Esku-

sartze" historiko haiek, sekzioen arteko makina bat gerren iturri izan 
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zirenak, historiara joan zaizkigu ere. Ordenagailuen belaunaldiak 

azkartasun miresgarriaz ugaltzen dira. Gaur asmatzen den azken 

modeloa - merkatuaren presioak direla eta- "zaharkitua"gera daiteke 

sei hilabeteren buruan. 

Erredakzioen modernizazio prozesu hau gizarte gatazken 

pizkailua izan da ere. Zenbait herritan, hainbat langileren kaleratzea 

ekarri du birmoldaketa honek. Gogoan izan adibidez, 80ko 

hamarraldian, Erresuma Batuko langileek burutu zuten greba famatua. 

Egun birmoldaketa honek lan-ordu gehiago ekarri die kazetari 

gehienei. Kontutan izan behar dugu gainera -eta hau agian beste tesi 

baten gaia izan zitekeen- kazetarien lanak dituen berezitasunak 

ordutegian ere islatzen direla eta berriemale asko eta asko direla -

gehienak esango nuke nik- astean beren komenioan agertzen diren 35 

ordutik gora egiten dituztenak. 

Aldi berean, "fax"ari esker, instituzio ofizialek bidaltzen zituzten  

ujier tentetu haien bisitaldiak ere amaitu dira. Gutun ofizialen eroaleak 

beraz, desagertu dira. Hasera baten, "fax"a gutxi batzuren pribilegioa 

zen. Egun, edozein erakundek bere lanerako erabili behar duen 

tramankulua da. 

Eraldaketa teknologiko honen ondorioak oraindik ere agertzen 

ari dira, birmoldaketa hau ez baita amaitutzat eman. "Fax"arena, 

hasiera besterik ez da izan. Oraindik oso ezagunak ez badira ere, 

hiriburu handienetan hasiak dira, dagoenekoz bideoalbisteen 

zerbitzuak eta laster batean ere mandatalgo elektronikoa, satelite 

bidezko albiste-igorpena eta abar luze bat etorriko zaigu. 
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Aldaketa guzti hauek  albiste iturrien munduan  eta P.B.en 

alorrean ere eragina izan dute. Egun P.B. guztiek "fax"a dute lagun. 

Tramankulu honek alde on asko ditu, ezbairik gabe. Baino baita ere 

eragozpenak. Carlos Esteban La Vanguardia-ko kazetariak240 azaltzen 

duenez (1990:8): 

"La proliferación de mensajes por 'fax', comunicados, 

correspondencia, es de tal magnitud que se hace cada vez 

más necesario 'personalizar' la información a través de 

contactos directos previos con los periodistas". 

Egia da gaur egun instituzioek "fax"-en bidez mezubideetara 

bidaltzen duten materiala ikaragarria dela. Baita ere, altzari 

elektroniko honek iturriak eta kazetarien arteko hartueman zuzenak 

eta hestuak eragozten dituela. Zerbait kontsultatzeko ez bada, egun 

kazetari gehienak "fax"-en bidez hartzen dituzten agiriekin 

konformatzen dira, bestelako deirik egin gabe. Horrek, noski, 

zuzeneko eragina du mezu informatiboan, ondorengo ataletan ikusiko 

dugun legez. 

Baina aldaketa teknologiko hauek ez dira toki guztietara modu 

berean iristen. Baliabide gutxiko erakundeak, adibidez, atzetik ibiliko 

dira beti. Beraiengana  bigarren belaunaldiko ordenagailuak iristen 

direnean, albiste-iturri ahaltsuenek bostgarren belaunaldikoak izango 

dituzte. Hau da, teknologia ere diskriminatzailea gerta daitekeela 

bitarteko gutxi daukaten iturrientzat. 

                                                 
240 "La prensa económica" in La empresa ante los medios de comunicación. A. l. 
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Edozein kasutan, aski frogaturik dago egungo sistema 

informatiboaren egituraketa iturri boteretsuenen mesedetan arautzen 

dela, baita aldaketa teknologikoen artikulazioan ere. Hau da, 

birmoldaketa teknologikoak albiste-iturri zentral eta boteretsuenen 

alde jokatzen duela. Alde horretatik, interesgarriak dira Giovanni 

Cesareo italiarrak egiten dituen gogoetak (1986:107): 

"Ante la actual estructura de las fuentes, semejantes 

condicionamientos [aurrerapen teknologikoei buruz ari da] 

podrían  generar una tendencia a la selección automática de 

las fuentes. Podría llevar por ejemplo a la prevalencia 

absoluta de las fuentes 'centrales' (y de su estrategia del 

secreto). 

(...) La reestructuración tecnológica podría llevar 

también a una mayor rigidez del 'discurso informativo', 

porque mucho más que en el pasado, las informaciones 'no 

autorizadas' y no conducidas de forma secreta acabarían por 

ser automáticamente excluídas". 

Asko hitzegin da aurrerapen teknologiko hauek kazetarien 

eguneroko lanean duten eraginari buruz. Teoriaz behintzat, 

birmoldaketa honek aurrerapena ekarri du. Baina  beste faktore batzuk 

kontutan hartu behar dira hemen.  

Adibidez, oso nabaria da azkenaldion albiste-iturriek izan duten 

ugalketa eta horren ondorioz, kazetariak lehen egiten ez zituen 

funtzioak (maketazioa, orrialde muntaketa, e.a.) betetzen dituela orain. 

Bere produktibitatea (salbuespenak salbu, noski) gehitu egin da.  

Guzti honi, albiste-iturri ugaltze horrek ekarri dion informazio 

gehiketa izugarria kontutan hartzen badugu, argi dago albiste baten 
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arrakasta posibilitateak askoz handiagoak izango direla beren mezua 

mass-medioen dinamikara egokitzen duten P.B.entzat, horretara 

moldatzen ez direnentzat baino. Beraz, kazetariak errezago 

aukeratuko ditu erdi-eginak edo ia ia eginak datozen albisteak -batez 

ere notizia horiek eztabaidarik pizten ez badute (eta horiek dira 

nagusi)- idazketa trakets eta aldrebestua aurkezten dutenak baino. 

Beharrizan produktiboak direla medio, kazetaria denboraz larri baldin 

badabil, are errazagoa da hautaketa hori egitea. Gauzak horrela, 

albistearen kontrastea edo alderaketa bigarren planoan gertazen da 

gehienetan. 

Hau, guztihau, Cesareok argi aurreikusten du (1986:108,109): 

"La aplicación de nuevas tecnologías aumenta el 

tiempo disponible en la redacción, libera mano de obra y 

hace posible intervenir sobre el material informativo incluso 

hasta la fase de impresión. Esto podría ciertamente  

favorecer el trabajo de búsqueda y de verificación sobre el 

'terreno'. Pero si  con la lógica actual, por razones de 

productividad se procede en otros momentos a reducir la 

mano de obra utilizada en las redacciones, es del todo 

evidente que la conexión directa fuentes-ordenador puede 

tender a convertirse en la única forma de recogida de las 

informaciones (...). 

Existe ya quién hipotetiza una fase más avanzada de 

reestructuración (por otra parte ya realizable desde el punto 

de vista tecnológico) para la conexión directa de las fuentes 

con la fase de impresión a través de los ordenadores. Esta 

concentraría en las fuentes y obviamente en determinadas 

fuentes, todos los procesos de selección, codificación y 

también elaboración de las noticias". 
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Beraz, eta ataltxo honetan azaldutakoa laburbilduz, ondorio 

hauek atera genitzake:  

-Mass- medioen alorrean izan diren aurrerapen teknologikoek 

eragin oso nabarmena izan dute albiste-iturrien panoraman. 

-Aldaketa horiek kazetarien funtzio produktiboak ugaldu egin 

dituzte, eta horren ondorioz, 

-Kazetal ohikeriak ere gehitu egin dira. 

-Azkenik, aldaketa teknologikoek iturri burokratiko eta 

ahaltsuenen alde jokatzen dute argi eta garbi. 

Ikustagun orain, P.B.en alorrean gertatu diren azkenengo 

aurrerapenak. Hemen aitatu ditugun ondorioak beraientzat ere 

aplikagarriak dira. 
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4.3.1.- Bideo-albisteak 

1991ko abenduaren 10an, bideo-albisteen zerbitzua estrenatu zen 

Espainian Inforpress P.B.aren eskutik. Zerbitzu berri hau oraindik ere 

ez da komunitate autonomo guztietara hedatu baino hurrengo urteotan 

halaxe izango dela espero daiteke.  

Zer den bideo-albistea? Bada, bideoaren euskarriaz baliatuz, 

iturri batek telebista kateetara bidaltzen duen kazetal produktua, 

(albistea, elkarrizketa, erreportaia, e.a.) edozein albistegitan 

erabilgarri modukoa izan daitekeen produktua. 

Espainian, esan bezala, Inforpress Prentsa Bulegoa aintzindaria 

gertatu zen. P.B honek Komunikazio Aholkularitza legez 

funtzionatzen du. Bere lan guztia enpresen munduari begira 

enfokatuta dago. Zerbitzu berri hau estrenatu zuena FEDEPE elkartea 

izan zen, hots, Federación de Mujeres Directivas Ejecutivas 

Profesionales y Empresariales. Bideo-albiste honen gaia, hauxe:  

elkarte honek urtero ematen dituen "Poremula" sariak. 

Inforpress Dialogue sarearen ordezkaria da Estatu espainolean. 

Momentuz Barcelonan eta Madrilen dute ordezkaritza bat. Nazioarte 

mailan funtzionatzen duen P.B. honek, Espainian baino lehenago,  

Europako beste herritan jarri zuen martxan zerbitzu hau. Telebista 

pribatuen jaiotza erabakiorra gertatu zen Inforpress-entzat. Horrelako 

zerbitzua era horretan bakarrik zen errentagarria. 
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Baina, bideo-albisteen jaiotza ez zen Europan gauzatu 

EE.BB.etan baizik. Honelako zerbitzuak eskaintzen zituzten enpresak 

80ko hamarraldiaren erdialdean loratzen hasi ziren eta beti ere enpresa 

munduko sektoreari zuzenduta.  

Horietako bat Medialink izenekoa da. Enpresa honen nondik 

norakoak jakiteko, noiz eta zertarako jaio zen, e.a. Medialink-ek 

Europan duen ordezkaririk gorenarekin harremanetan jarri ginen. 

Berau Londonen bizi da uneon eta presidente-orde exekutiboaren 

ardura du Medialink barruan. Bere izena Jim Gold da. Fax-en bidez 

izandako hartuemanen ondorioz zera jakin genuen: enpresa hau 

1986an sortu zela -duela zazpi urte beraz- helburu garbi batekin, 

bideo-albisteen  zerbitzu standarizatua telebistei eskaini, satelite 

bidezko komunikazioak eskaintzen zituen aukera izugarriak 

aprobetxatuz. Horretarako Associated Press albiste agentziarekin 

harremanetan jarri eta auzolanean hasi ziren. 1987rako, enpresa honek 

200 bideo-albiste ekoiztu zuen. Lau urte geroxeago, enpresa honek 

1.500 bideo-albiste  ekoitzi zuen. 45 langilek egiten dute lan enpresa 

honetan. Egoitza zentrala New York-en da, nahiz eta Washington, 

Chicago eta Los Angeles-en bulegoak izan. 1991ean, Jim Gold-en 

xedeak hauxek ziren: Medialink enpresaren zerbitzua Europa osora 

zabaltzea. 

Bertan ziharduten langile gehienak telebistetan hainbat urtetako 

esperientziadun kazetariak ziren. Baita ere, prentsa eta kanpo 

harremanen arloak gertutik ezagutzen zituzten. 
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Nielsen Media Research  enpresarekin sinatutako akordio bati 

esker, Medialink-ek bazekien zeintzuk ziren bideo-albisteen 

zerbitzuarekiko interesa eduki zezaketen enpresak. Horiei begira eratu 

zuten lehendabiziko markenting-kanpaina.  

Haatik, gaur egun, Medialink  ez da enpresaren mundura soilik 

mugatzen, nahiz eta bezero gehienak bertan izan. Egun, esan bezala, 

beste arlo batzuk ere atenditzen ditu: kirol, entretenimendu, 

medikuntza, eta beste sektoretako enpresak, elkarte gubernamentalak, 

interes publikoa duten erakundeak, e.a. 

Albistea telebista kateetara bidaliz gero, bezeroek igorritako 

materiala kontrolatzeko aukera daukate. Horretarako ere Nielsen 

enpresaren zerbitzuak daude. Besteak beste, enpresa honek datu 

hauexek eskaintzen dizkie enpresei: zein katea eta albistegitan agertu 

den albistea, nola azaldu den eta zenbat segundutako agerpena izan 

duen. 

Bideo-albiste standar baten produkzioak ondorengo fase hauek 

ditu: 

-Aurre-produkzioa. Bezeroarekin harremanetan jarri eta dituen 

helburuak eta asmoak ezagutu ondoren, aurrekontua egin. 

-Produkzioa. Bideo-albistearen  gauzapena. Telebista kateetara 

igorri aurretik, bezeroarekin kontsultatu eta errebisatu. 

-Transmisioa. Satelite bidezko sarea erabiliz telebista kateetara 

bidaltzen da produktua. 
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-Ikusketaren kontrola. Nielsen Media Research enpresak 

burutzen duen lana. 

Sistema honek, satelite bidezko sarea erabiltzerakoan, uste baino 

arazo gehiago izan ditu Europan, hemengo legedia ez baita 

EE.BB.etan dagoen bezain "liberala". EE.BB.etan 80ko hamarraldian 

zehar satelite bidezko espazioen eskuraketa librea zen. Ez zegoen 

batere arautua, Europan gertatzen ez den bezala. Araudi europearra 

"oztopoa" izan daiteke satelite bidez funtzionatzen duten enpresentzat. 

Bideo-albisteen zerbitzua dohakoa da telebista kateentzat. Beste 

albiste-iturri bat da, baina, besteekin suertatzen ez den bezala,  

ordainbakoa. Oso egokia da presupostu murritzak dituzten edota 

produkzio gastuak txikiagotu behar dituzten medioentzat. Nielsen 

enpresak egindako ikerketa batek dioenez, EE.BB.etan dauden 

telebista katea guztien %80ak erabiltzen du astean behin bederen -

osorik ala zatika- Medialink-ek igorritako materialen bat241. 

Jim Gold-ek ikerlan honen egileari aitortutakoaren arabera, 

Medialink-eko prebisioak 1992rako  hauxek ziren: bideo-albisteen 

zerbitzua Europa osora hedatzea, satelite bidezko sarea zein bideoaren 

formatoaz baliatuz. Momentuz ezin dugu jakin helburu hau gauzatua 

izan den ala ez. Edozein kasutan, Medialink-ekin ala gabe, argi dago, 

bideo-albisteen zerbitzua ataltxo honen haseran aitatu bezala, gero eta 

gehiago ezartzen ari dela hemengo telebistetan, batez ere pribatuak 

aideratu zirenetik. EE.BB. eta Europan gertatu ohi den bezala, enpresa 

                                                 
241 Beti ere Jim Gold-ek emandako datuen arabera. 
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mundua da, batik bat, zerbitzu honen kontsumitzailea. Komunikazio 

mota hau, ondorengo urteotan gehiago zabalduko dela pentsa daiteke. 

Bideo-albisteek mezu informatiboan duten eraginari buruz, zera 

esan behar dugu: lehen -aurrerapen teknologikoen ondorioei buruz 

mintzatzerakoan- aitatu ditugun konklusioak guztiz aplikagarriak dira 

kasu honetan ere. P.B.en lanak maiz hartzen duen kazetal itxura hori 

zenbait kazetarirentzat mingarria izan daiteke. Hor nonbait, beraien 

profesionaltasuna zalantzan jartzen dela uste dute. Zentzazio hau 

gehiago nabarmen daiteke baliabide teknikoak gero eta gehiago 

sofistikatzen diren neurrian, hemen gertatzen den legez.  

Bideo-albisteen zerbitzua ez da, aitzitik, enpresa hauei soilik 

dagokien zerbait. Azkenaldion, instituzio publikoetako zenbait P.B. 

ahaltsuk ere horrelakoak egin izan ditu. 

 

4.3.2.- Mandatalgo elektronikoa 

Cesareok 1986an aurreikusten zituen aurrerapen teknologikoak 

errealitatea bilakatu dira dagoenekoz zenbait herritan. Egun, adibidez, 

iturriek posible dute mezubideen ordenagailu sisteman sartzea eta 

kazetarien bideoterminal sarean agertzea, gainerako notiziekin 

nahastuz. 

Frantzian zerbitzu hau Messagerie électronique deitzen da242 

(Gondrand, 1990:299) edo "Mandatalgo elektronikoa". Zerbitzu 

                                                 
242 Gondrand, François, L'information dans les interprises et les organizations. Les éditions 
d'organisation. Paris. 1990. 
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honen bidez, iturri batek aurrez hautatutako hartzaile batuei mezu bat 

bidal diezaieke. Errealitatean, antzerako zerbitzua albiste-agentzi 

gehienek erabiltzen dute uneon.  

Mandatalgo elektronikoaren kasuan, hartzaile bakoitzak kode 

pertsonala du, inork bortxa ezin dezakeen kodea. Era horretan mezu 

horren giltza berak bakarrik dauka. Mandatalgo elektronikoak  minitel 

zerbitzu telefonikoaren bidez funtzionatzen du eta, teknikoki, ez du 

konplikazio berezirik behar. 

Zerbitzu hau oso erabilia da enpresa handietan bulego ezberdinen 

arteko abisuak eta oharrak bidaltzeko. Baita ere erabilgarria da P.B.en 

aldetik. Zerbitzu honen bidez, P.B.a kazetariaren mahairaino iristen 

da, bere lan-tresnaren bihotzeraino, bideo-terminaleraino. Ikuspuntu 

askotatik begiratuta, metodo honek abantaila asko ditu: "fax"a baino 

askoz azkarragoa da, kazetariarentzat erosoagoa, testu-iturri horrekin 

berriemaleak nahi duen guztia egin bait dezake (laburtu, ordenaz 

aldatu, paperontzira bota, e.a.). 

Edukin informatiboari dagokionez, orain arte izendatu ditugun 

ondorio berberak dira kasu honetan ere aplikagarri. 

 

4.4.- Giro profesionalaren eragina 

Kazetariak, gainerako gizakiak legez, gustokoa du antzeko 

ardurak eta hobbiak dituzten pertsonekin ibiltzea. Normalean, 

kazetarien lagunen artean berriemaleak dira nagusi. 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  448 

Atal honetan kazetaria inguratzen duen giro profesionalak duen 

eraginaz mintzatuko gara.  Pamela S. Shoemaker-ek, eta berarekin 

batera beste aditu batzuk, (ik. 2.9.3.) faktore honek albisteen 

hautaketan duen garrantzia azpimarratu dute. G. Robinson bat dator 

eritzi honekin (Wolf, 1987:206): 

"Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre 

la base de una valoración individual de noticiabilidad, sino 

más bien en relación a un conjunto de valores que incluyen 

criterios profesionales y organizativos, como la eficiencia, la 

producción de las noticias, la velocidad". 

Alde horretatik, kontutan izan behar dugu, P.B.etan aritzen diren 

kazetariek gatekeeper antzera funtzionatzen dutela, beraiek 

aukeratzen bait dituzte mezubideetara igorriko dituzten mezuak. 

Shoemaker-ek dioen bezala, kazetarien testuinguruak erabateko 

garrantzia du albisteen hautaketan. Testuinguru horretan sartzen da 

ere kazetari bakoitzaren mezubidean nagusi den linea editoriala. Maiz, 

kazetarien filosofia eta bere komunikabidearena ez datoz bat. Haatik, 

enfrentamendu publikoa oso gutxitan gertatzen da. Portaera horren 

arrazoiak W. Breed-ek ikertu zituen. Bere ustez, sei dira kazetaria 

bere komunikabidearen orientabidearekin konformatzera bultzatzen 

duten arrazoiak (Wolf, 1987:207): 
 

"(...) a) la autoridad institucional y las sanciones. 

b) los sentimientos de obligación y estima hacia los 

superiores. 

c) las aspiraciones a la movilidad profesional. 

d) la ausencia de fidelidades de grupo contrapuestas. 

e) la naturaleza agradable del trabajo y 
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f) el hecho de que la noticia se ha convertido en un 

valor. 

El resultado es que el periodista en su actividad 

cotidiana, en lugar de suscribir ideales sociales o 

profesionales, define sus propios valores al nivel más 

pragmático del grupo de redacción". 

Beraz, kazetariari ez zaio espreski eskatzen bere 

mezubidearekiko adostasuna, baina praktikan, behartuta dago 

adostasun hori -zuzenean ala zeharka- erakustera. Mekanismo hauek 

baliogarriak dira bai mezubide barruko zein kanpoko harremanetan. 

D. Cranek seinalatzen duen bezala (Wolf, 1986:207) gatekeeper-ek 

tratu berezia emango diete norberaren "biografia akademiko-

zientifikoa" konpartitzen duten lagunei.  

Azkenengo honek eragin garrantzitsua du P.B.en munduan. 

Egun, ehundaka dira instituzioetako P.B.etara joan aurretik, 

mezubideetan hainbat urtetan lanean egon diren kazetariak.  

Profesional horien egoera laborala oso ezberdina da. Batzuk arrazoi 

ekonomikoak direla medio, utzi dute beren lanpostua. Beste batzuk 

"eszedenzian" daude. Eta badira ere kazetaritza aktiboaz nazka nazka 

eginda dauden profesionalak eta "giroaz aldatu beharra" sentitu 

dutenak. Kasu guztietan, kazetari horiek euren lanpostuetan izan diren 

bitartean, ezagutza eta giza-harreman batzuk landu dituzte. 

Profesional hauek kontratatu dituzten erakundeak guzti horretaz 

baliatu dira. Beraiek, prentsaren aurrean, eraginkortasuna bilatzen 

dute eta kazetariak giltza horren jabeak dira sarriro.  
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Hainbat urtetan landutako giza-harreman horiek eragina dute ere, 

noski, komunikabideetako kazetariengan. Inplizituki ala esplizituki,  

kazetari franko baldintzatuta sentitzen dira P.B.etan diharduten 

lankide-ohiek bidaltzen dieten material informatiboa ongi tratatzera. 

Guzti hau, naharoki, zenbait informaziori ematen zaien logikaz 

kanpoko tratamenduan isladatzen da. Beste hainbat faktore ere sartzen 

dira jokoan noski: P.B.ak ordezkatzen duen erakundea eta 

mezubidearen artean dagoen hartuemanaren "kalitatea", giza-

harreman horien egoera (nahiz eta lankide-ohiak izan beraien arteko 

erlazioak txarrak izan daitezke), e.a. 

Honetaz gain, kontutan izan behar dugu Euskal Herrian kazetari 

gehienek elkar ezagutzen dutela eta, beraz hemen, giza-harremanen 

faktoreak inon baino garrantzi handiagoa duela. 

Karl Marx giza harremanek duten garrantziaz ere mintzo zen 

(Sigal, 1978:118): 

"Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres 

cambian su modelo de producción y al cambiar su modelo de 

producción, al cambiar la forma de ganarse la vida, cambian 

todas sus relaciones sociales...Los mismos hombres que 

establecen sus relaciones sociales en conformidad con su 

productividad material, producen también principios, ideas y 

categorías en conformidad con sus relaciones sociales". 

Sigal berak ere argiro azaltzen du gai hau (1978:121): 

"Como regla, los funcionarios de información pública 

son antiguos miembros de la prensa; frecuentemente han 

trabajado más tiempo como miembros de la prensa que como 

funcionarios de información. Así, entre ellos y los miembros 
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de la prensa activa siempre existe la misma pregunta: 'Por 

qué te fuiste a trabajar para el Gobierno?'. (...) Algunos 

reporteros consideran su oficio, como yo lo hice una vez, 

como un 'llamado', en el antiguo sentido puritano de una 

ocupación por ordenamiento. Consideran a aquellos que han 

abandonado el oficio por otras actividades como algo 

parecido a los sacerdotes caídos. Y se preguntan no 

sólamente por qué lo hicieron, sino también si lo 

encontraron tentador. 

La creencia de que tiene influencia, de que él y sus 

colegas representan una 'cuarta rama del Gobierno' pueden 

ayudar al periodista a tolerar su tensión". 

Alderantzizko prozesua ere gertatzen da maiz. Hau da, 

Gobernuaren informazioa lantzen duten profesionalek, bere "sekzioa" 

egunkarian dagoen garrantzitsuena dela uste dute. Lankideen aurrean, 

agian ez dute horrela esango, baino bere barrenean,  gehienek hala 

pentzatsen dute. Informazio mota hau jorratzen dutenak 

"boterearekin" egunero daude harremanetan. Bere iturriak, 

ministrariak, parlamentariak, buruzagi politikoak edota presidenteen 

ingurukoak dira. Noizik behin ere "esklusiba"ren bat edo beste ere 

lortzen dute, nagusien onespena eta lankideen inbidia sortarazten 

duten informazioak. Berak idazten dituen kronikak orrialde 

berezituetan doaz. Naharoki, lehen orrialdean destakatu egiten dira, 

gainera.  

Arrazoi ezberdinak direla medio, lanbidea uzten duenean, 

kronika haien garrantzia erlatibizatu egiten du kazetariak. Azken 

baten, berak sinatzen duen lana mezubideek egunero ekoizten duten 

produkzio ikaragarriaren barruan, funtsik gabeko, ia ikustezina den 
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puntu ttipi bat besterik ez da. Zentzazio hau gehiago sentitzen da 

prentsan. Nor gogoratzen da gero fulanito ala menganitoren kronikaz? 

Gaur egun milaka dira edozein Euskal Herriko kioskotan hiritar batek 

eros ditzakeen prentsa-orrialdeak. Gehienez jota, egun batean, kazetari 

baten lana multzo zabal horren milaren bat da. Ez gutxiago, ezta 

gehiago ere. 

Hala ere, informazio politikoa eta, bereziki instituzionala, lantzen 

duten profesionalek, beraiek egiten duten lana "egunkariko 

garrantzitsuena dela" uste izaten jarraitzen dute. Eta batzuk, 

"laugarren botere gisara" aritzen direla sinetsi ere. 

Haatik, beren albiste-iturrien kategoria ez dela nolanahikoa 

aitortu behar da. Guzti horrek, kazetariak iturri horiekin harreman 

bereziak izatera behartzen ditu. Eta harreman horien artikulazioan 

P.B.en bitartekaritza erabakiorra gerta daiteke.  

Chomsky-k dioen bezala (1990:50): 

"Los  medios de comunicación de masas están 

inmersos en una relación simbiótica con las fuentes de 

información poderosas, tanto por necesidad económica como 

por reciprocidad de intereses. Estos medios necesitan un 

flujo constante y fiable de materia prima informativa". 

Instituzio horietako P.B. ahaltsuak dira, noski, lehengai hori 

egunero bermatzen duten iturri bakarrak. Kazetari ororen agindua 

iturriekin harreman onak izatea da. Gai honen inguruan, ikerlan honen 

egileak, 1991ko azaroaren 21ean, Ixiltasun legea izenburupean eritzi 
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artikulu bat argitaratu zuen Euskaldunon egunkaria-n. Bertan, besteak 

beste, hauxe aitatzen zen: 

"Gauzak horrela, argi dago agintari eta kazetarien 

artean, batik bat informazio politikoa jorratzen dutenen 

artean, badela gutxitan aitortzen den konplizitate 

sentimendua (batzuk Stockholmeko sindromea deituko diote), 

egunez egun, ia oharkabe sortzen den minberatasuna". 

Petra María Secanella irakaslea ere egokiro mintzo da gai honi 

buruz243 (1986:22): 

"Los periodistas políticos, los que cubren una 

institución entran en una relación que les obliga a mantener 

unas buenas relaciones con las fuentes (...) Los periodistas 

pueden escribir sobre acontecimientos que no procedan de 

las fuentes oficiales de la institución, ayudándose de otras 

fuentes, pero, por lo general, no pueden ir contra la 

institución donde están asignados. Sin quererlo, el periodista 

acaba identificándose con sus fuentes. Es el 'sindrome de 

Estocolmo'  de los periodistas (...). La corrupción 

periodística empieza cuando se trabaja sólo con una fuente". 

Kazetari askok ez du horrelakorik ikusten. Euren 

egunerokotasunean murgildurik, ez dute ikusten euren muturren 

aurrean gertatzen diren ustelkeria kasurik ere. Funtzionari gisa 

dihardute.  Ohitu dira instituzioetatik datorkien jana -informazio 

jarioaldi etengabea- irenstera. Ez dute  besterik behar, material 

horrekin beren espazioa betetzeko lain daukate. Ez dute kontutan 

hartzen Secanellak dioena, hau da, kazetarien ustelkeria iturri bakar 

batekin lan egiten dutenean hasten dela. 

                                                 
243 Periodismo de investigación.  A. l. 
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Kazetari eta politikarien arteko sentiberatasun hori gehiago 

areagotzen da oraindik sistema politikoaren zutaberen batek eraso bat 

jasatzen duenean. Ez gara alderdien arteko ohizko hika-mikei buruz 

hitzegiten ari, ezta hauteskunde garaietan ugaltzen diren salaketez, 

Estatuaren instituzio bat sistematik kanpo diharduen beste erakunde 

batek erasotzen duen kasuez baizik.  

Kasu horietako bat, Brigate Rose talde armatuak 1978ko 

udaberrian Aldo Moro Italiako kristau-demokraziaren 

presidentearekin burutu zuen bahiketa eta hilketa izan zen. B. Lumley 

eta P. Schelesinger-ek244 komentatzen zutenez (1982), mezubideen 

jarduera eta politikarien interesak bat etorri ziren , inolako zalantza 

izpirik izan gabe gainera. Kooperazio horren barruan, mezubideek ez 

zuten oztopo gehiegirik jarri adierazpen askatasuna murrizten zuten 

zenbait araudiri beren onespena emateko (Lumley/Schelesinger, 

1982:621). 

Mauro Wolf  italiarra ere garbiro mintzo da auzi honi buruz 

(1987:259): 

"Normalmente los periodistas especializados 

desarrollan relaciones estrechas y prolongadas con sus 

propias fuentes, que terminan convirtiéndose en fuentes 

personales, una especie de informadores que mantienen al 

día a los cronistas, suministrándoles indiscreciones, noticias 

reservadas. Es decir, se desarrolla una relación casi 

simbiótica de obligaciones recíprocas entre fuente y 

periodista especializado: lo cual simplifica, pero al mismo 

                                                 
244Lumley, Bob/ Schelesinger Phiplip, The press, the State and its enemies: the italian case. (USA). 
1982. 
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tiempo complica el trabajo, ya que el coste de perder este 

tipo de fuente resulta más bien alto llevando tarde o 

temprano al periodista hacia una más o menos consciente 

dependencia, justificada por la productividad de la misma 

fuente". 

Ezin da ahaztu, albisteak, neurri handi batean, "kontzentzua"ren 

ondorioak direla, hots, iturri eta lankideen artean osaturiko 

kontzentzua. Iturri horien barruan lankide-ohiak badira (P.B.etako 

arduradunak), are gehiago. Tuchman-ek azpimarratzen duenez 

(1983:25): 

"(...) las fuentes de noticia y los hechos se constituyen 

mutuamente, pues la red informativa identifica algunas 

fuentes e instituciones". 

Alberto Moncada soziologoak245 P.B.ek izan duten ugalketa eta 

kazetarien artean sortzen diren aliantzak elkar lotzen ditu (1991:30): 

"La intensidad creciente del esfuerzo y el dinero que 

los poderes dedican a los temas de imagen, a la fabricación 

de la verdad que les beneficia, desnivela el equilibrio 

informativo, cuando no conduce a esa alianza corporativa 

implícita entre periodistas al servicio de los poderes, en un 

mercado de trabajo donde uno está a veces en el lado de acá 

y, otras, en el lado de allá". 

Hector Borrat246 uruguaytarrak espreski aitatzen du P.B.en 

eragina (1989:55): 

"Hay ciertos sectores sociales que para  afirmar su 

propia identidad necesitan desempeñar de manera constante 
                                                 
245El nuevo poder informativo en España. Multimedia, multinacionales y multinegocios. 
Libertarias./Prodhufi, S.A. Madril. 1991. 
246 El periódico, actor político. A. l. 
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y organizada su rol de fuentes de información (...). Tal es el 

caso de las agencias de noticias y los Gabinetes de Prensa 

de ciertas instituciones públicas y privadas. El periódico 

tiende a privilegiar a estas fuentes en tanto las ve 

compartiendo con él un conjunto de saberes profesionales 

característicos del ejercicio del oficio de informador". 

Pixka bat aurrerago, ondorengoa gaineratzen du (1989:57): 

"La política de los grandes periódicos de información 

general parece resolver la cuestión de la calidad de sus 

fuentes entendiéndola como la calidad profesional y el alto 

rango que ocupan en el sistema político. La calidad 

profesional es medida según las pautas de la propia 

profesión periodística: por eso, el periódico privilegia en su 

trato a las agencias de noticias y los Gabinetes de Prensa. El 

rango identifica a los mismos que el periódico privilegia 

como actores de la información: aquellos que se ocupan de 

Gobierno y/o de liderazgo". 

4.4.1.- Elkarrekiko eragina 

Albiste-iturri eta kazetarien arteko eragina elkarrekikoa da. 

Politikariak, funtzionariak, P.B.etako arduradunak ere mas-medioen 

eragina jasotzen du egunero. Hala seinalatzen du ere Doris A. Graber-

ek247 (1989:29): 

"The mass media are an important influence on politics 

because they regularly and rapidly present politically crucial 

information to huges audiences. These audiencies include 

political elites and decision makers, as well as large numbers 

of average citizens whose political activities, however 

sporadic, are shaped by information from the mass media". 

                                                 
247 Media power and government control. C.Q. Washington. 1989. 
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Charles Press eta Verburg Kenneth irakasleek ere gauza bera 

azpimarratzen dute bere obra osoan zehar248. Kazetariek eta iturriek 

elkarren beharra dute, batak bere lana betetzeko eta besteak bere 

mezuak zabaltzeko. 

Harreman hauek ez dira beti idilikoak. Tentsioak eta haserraldiak 

ere egunero gertatzen dira, jendeak uste baino gehiagotan. Hector 

Borrat-en ustez (1989:35): 

"El caudal de agravios de los políticos se reparte entre 

dos grandes vertientes: por injerencia indebida o por violar 

el derecho a la privacidad o por falsedad o inoportunidad en 

el tratamiento de determinados hechos". 

P.B.en ugalketak, politikari eta kazetarien arteko lotura hori 

gehiago hestutzen du, ezbairik gabe. Eta guzti hau gutxi balitz, 

azkenaldi honetan modan jarri dira zenbait kazetari talde murriztuk, 

lantzean behin, zenbait buruzagi politikorekin egiten dituen bilera 

informatiboak. Bertara ezin da edonor joan, talde horretako partaide 

direnak bakarrik baizik. Euskal Herrian egon dira horrelako taldeak 

eta oraindik ere badira saiakera batzuk. Taldeska hauen osaketa erabat 

arbitrarioa zenez, ez ziren oso ongi ikusiak izan bertan ordezkatuak ez 

zeuden medioetatik. 

Kazetal produkzioaren antolaketak berak ere, kazetari eta 

politikarien arteko harreman sendoa errazten du. Udaletxe, 

Diputazioa, Legebiltzarra edota Gobernuaren informazioa kubritzera 

doazen kazetariak, eskuharki, beti dira berdinak (beat erreportariak). 

                                                 
248 American politics and journalists.Scott, Foresman/ Little Brown. Glenview, Illinois. 1988. 
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Esijitzen zaien espezializazioak halaxe eskatzen du. Egunez egun eta 

ia oharkabe, sortzen joaten den inertziak, babes osoa ematen dio 

ofizialismoari, hots, P.B.ek igortzen duten bertsioa bakarra dela 

pentsatzeari. 

Manuel Muñoz Cosme kazetariak249 praktika honek dituen 

arriskuak garbiro seinalatu zituen (1985:179): 

"Si el oficialismo es malo en los Gabinetes de Prensa, 

es aún peor cuando se trata de una visión de los propios 

periodistas. El informador debe intentar siempre ir más allá 

que la información que recibe y ésta, desgraciadamente, no 

es una costumbre extendida". 

 

4.4.2.- Identifikazioaren arazoa 

Muñoz Cosmek aitatzen duen "ofizialismo"tik iturri eta 

kazetarien arteko erabateko identifikaziora jauzi ttipi bat besterik ez 

dago. Baino salto horren arriskuak handiegiak dira. Normalean, 

kazetariak ez du mekanismo horren beharrik. Norberaren 

independentzia frogatzeko, ez dago tarteka marteka boterean 

dagoenari kritika bat edo beste egitea bezalakorik, zer eta nola  

kritikatzen den ongi neurtuz, noski. Kazetari eta politikarien arteko 

identifikazioa ageri egiten da egoera berezietan bakarrik. 

Euskal Herrian, fenomeno hau betidanik izan da. Bitxia da, 

adibidez, Manuel Chiapuso250 anarkista historikoak nola deskribatzen 
                                                 
249 "Las dificultades de la información institucional" in Informació institucional. Primers encontres. 
Generalitat valenciana. Valencia. 1985. Ponentzia hau irakurri zuenean, El Pais egunkariak Valencian 
zuen delegatua zen. 
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duen José Antonio Agirre lehendakariak gerra garaian Bilboko 

kazetariekin mantentzen omen zuen flirteoa (1978:63): 

"La prensa no cejaba en elogios al Gobierno vasco y, 

particularmente, a su presidente. Su juventud, su simpatía, su 

inteligencia, su dinamismo, eran realzados hasta proyectar 

un retrato excesivamente halagüeño. La prensa, por, motivos 

políticos inconfesados, nos quería imponer una imagen de 

marca del personaje. Los periodistas olvidaban lo más 

elemental de la profesión: criticar o alabar los hechos 

políticos de todo presidente. Los periodistas bilbaínos no 

tenían la pretensión de constituir el 'cuarto poder', sino que 

de hecho se habían transformado en una prolongación del 

poder". 

Oraingo lehendakaria ere kazetariekin hartueman onak izaten 

ahalegintzen da. Ajuria Eneako Prentsa Zuzendaria den Bingen 

Zupiriak Gasteizko Jaurlaritzak egunkarietako editorialista eta 

analistei "tratu berezia" eskaintzen diela publikoki aitatu zuen 1991n, 

Leioan izan zen P.B.ei buruzko lehen mintegian. Bere ustez, gauden 

garai honetan "normala" da horrela gertatzea. Zupiriak argi utzi zuen 

ere kazetari gehienek "Stockholme-ko sindromea" ez nozitzeko 

neurriak hartzen dituztela. 

PSOEko gobernuek izan duten hauteskunde jetsiera esplikatzen 

duten faktoreetariko bat, Moncloak kazetariekin izan omen duten 

jarrera egoskorra izan da. El PSOE contra la prensa deritzan liburuan, 

José Cavero kazetari ezagunak alderdi honek prentsarekin izan dituen 

hartueman gatazkatsuak aztertzen ditu.  

                                                                                                                                          
250 El Gobierno vasco y los anarquistas. Bilbao en guerra  Txertoa. Donostia. 1978. 
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Jakina da, Felipe Gonzalez buruzagiak Moncloara iristeko 

zenbait kazerariren aldetik izan zuen laguntza paregabea. Baina, 

arazoak berehala etorri ziren. Gobernura iritsi eta bi urte t'erdi 

beranduago, 1985eko maiatzean hain zuzen, kazetari atzerritarren 

aurrean izandako agerraldi batean, Felipe González-ek prentsari bere 

lehen kritika publikoa egin zion (Cavero, 1991:147): 

"La prensa a veces no sólo asume la función de la 

crítica, sino que también se ve forzada a asumir el papel de 

oposición, ¿por qué se produce un considerable grado de 

fracaso en la relación con los medios de comunicación a 

partir del momento en que se accede al poder? Es mucho 

más fácil la comunicación con la prensa desde la oposición 

que desde el poder. No hay explicación a esta paradoja". 

Hurrengo egunean, Ya egunkaritik honela erantzuten zitzaion 

presidenteari (Cavero, 1991:148): 

"La comunicación entre el señor González y la prensa 

ha quedado prácticamente reducida a breves e informales 

encuentros con informadores a la entrada o salida de los 

actos oficiales, durante viajes o vuelos, en los pasillos del 

Congreso. Ello dice mucho de la afabilidad personal del 

presidente del Gobierno, pero se echan en falta encuentros 

institucionalizados, formales y regulares del actual Gobierno 

con la prensa". 

Harreman hauek gero eta tentsoagoak bihurtu ziren, gero eta 

ustelagoak. Espainiako bizitza politikoa zipristindu zuten hainbat 

eskandaluk, PSOEko zenbait buruzagik -Alfonso Guerra, adibidez- 

kazetariekiko erakutsitako zabarkeria nabarmenarekin batera, 

Gobernuaren deskreditua ekarri zuten. Halaxe aitortzen zuen Rosa 
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Condek, Gobernuko bozeramalea zenak, 1991ko martxoaren 15ean 

Moncloako jauregian izandako prentsaurrean. Caverok azaltzen 

duenez (1991:191), agerraldi hartan Condek espreski aitortu zuen 

Gobernuak mezubideekin zituen harremanak hobetzeko asmoa. 

Zenbait aldaketa ere gauzatu zen. Prentsa-gelan, adibidez,  atril bat 

kokatu zen. Batzuk "amerikar estilo berria"z mintzatu ziren. Garai 

hartan guztion gogoan zeuden Golfoko gerra zela eta, Bush 

Administrazioaren bozeramaleak ematen zituen prentsaurrekoak.  

Aldaketak aldaketa, Gobernua eta prentsaren arteko harremanek 

bere hartan jarraitu zuten. Bizkitartean, José Mª Aznar-ek burutzen 

zuen P.P.-k gero eta irudi hobeagoa jasotzen zuen Estatuko 

komunikabideetan, pribatuetan batez ere. González Gobernuak 

politika ekonomikoan izandako porrotek eta bere alderdiari egotzitako 

ustelkeria kasuek nabarmenki desprestigiatu zuten alderdi honen 

irudia hauteslegoaren aurrean. Hauxe zen azken hauteskunde 

orokorrak ospatu baino lehen Estatuan bizi zen egoera politikoa.  

Arrazoia eman behar al zaio Felipe Gonzalez presidenteari, 

1985ean "prentsa eta alderdiaren arteko harremanak errazagoak direla 

oposizioan Gobernuan baino" esan zuenean?, ala Gobernuak berak 

egindako okerrak dira guzti honen erantzule? Gure asmoa ez da auzi 

hauetan sakontzea, giro nahasi honek P.B.en lana zertan baldintzatzen 

duen aztertzea baizik. Gera gaitezen beraz aipamen honetan, eta etor 

bitez beste ikerlari batzuk gai liluragarri hau sakontzera. 

Krisi garaietan, politikari guztiek baliabide berberak erabiltzen 

dituzte kazetarien konplizitatea bereganatzeko. Baliabide horien 
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artean, agian gehien erabiltzen dena kazetarien erantzunkizunari 

deitzea da. "Seguridade nazionala"ren errekurtsoa ere sarriro 

erabiltzen da. John F. Kennedy presidentea aintzindaria izan zen 

teknika honetan. EE.BBetako Gobernuak Cubako Cochinos itsas-

badian burutu zuen inbasio ahalegin zapuztuaren ondoren, zenbait 

komunikabidetan saiakera honen inguruan agertutako filtrazioak 

gogorki salatu zituen presidente iparamerikarrak. Gertaera haien 

inguruan, honela hitz egin zien Kennedyk kazetariei (Sigal, 

1978:111): 

"(...) Estoy pidiendo a los miembros de la profesión 

periodística  y a la industria en este país que reexaminen sus 

propias responsabilidades, que consideren el grado y 

naturaleza del presente peligro y tomen en cuenta el deber 

de autorrestricción que ese peligro impone sobre todos 

nosotros. Cada periódico se pregunta así mismo: ¿'es 

noticia?' Todo lo que sugiero es que se planteen la pregunta: 

¿'es en el interés de la seguridad nacional?' ". 

Argudio berberak erabili dituztenen artean, Felipe Gonzalez bera 

dago. 1991an Pertsiar Golkoan izandako gerrak aukera paregabea 

eman zigun aitatzen ari garen auzi hau frogatzeko. Irak-era zihoazen 

B-52 bonbardaketariek Espainiako baseetan lurra hartzen zutela 

prentsak argitaratu zuenean, Felipe González-en erreakzioak 

Kennedy-rena gogoratu zigun. Garai hartan Espainiako presidenteak 

auzi horren inguruan datu gehiegirik ezin zuela eman argudiatzeko, 

honelako argumentoak erabili zituen251: 

                                                 
251 Ramirez, Txema, "La doctrina de la 'seguridad nacional' "in Egin egunkaria, 1991-II-10 (27. orr.). 
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"González dijo incluso que prefería 'preservar la 

seguridad' aunque ello le reportara perder miles de votos, 

quejándose amargamente del papel que, en su opinión, están 

cumpliendo los medios de comunicación". 

James Reston ikerlariak boterean dauden politikariek kazetariak 

liluratzeko duten gaitasuna azpimarratu zuen (Sigal, 1978:70): 

"Es muy difícil sentarse a escuchar a un presidente, 

explicando sus terribles problemas y escasas opciones sin 

llegar a simpatizar con el hombre y ser subjetivo acerca de 

su política". 

Agintari guztiek jokatzen dute baza hau. Kazetariekin dituzten 

afari eta topaketa informaletan "batzutan erabakiak hartzea zein zaila 

den" azpimarratzen dute, informadoreen ezkutuko konplizitatea 

bereganatu nahiean. Eta taktika hau sarritan ondo ateratzen zaiela 

aitortu behar da. Maiz, P.B.etako arduradunak topaketa hauen 

antolatzaileak dira. Beraiek aukeratzen dute ere unerik egokiena. 

Gans-ek dioen bezala beat erreportariak nahitaez behartuta daude 

beren albiste iturriekin kortesiazko legeak errespetatzera252 (Gans, 

1980:141): 

"Beat reporters must remain more polite. White House 

correspondants, for example, need to maintain decorum, 

wich puts them in a difficult bind. They cannot readily ask 

the president searching questions that will produce news, for 

these may anger him; and if the news conference is being 

televised, they themselves are likely to be accused of being 

disrecpectful". 

                                                 
252 Gans, Herbert, J. Deciding what's news? A. l. 
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Horregatik, Gobernuarekiko zorrotzak eta kritikoak gerta 

daitezkeen albisteak ematerakoan euren albiste-iturriekin egunero 

borrokatu behar ez duten kazetariak askoz libreagoak sentitzen dira. 

Beat erreportariek ezin dute horrelakorik egin. Dependentzia maila 

askoz ttipiagoa dute, esatebaterako, ikerkutza taldeetan aritzen diren 

kazetariek. 

Watergate kasua deskubritu zuten kazetariek (Woodward eta 

Berstein) ez zuten kubritzen Etxe Zurian gertatzenzen informazioa. 

Beste gai batzuk jorratzen zituzten. Eskandaluak iraun zuen bitartean, 

Etxe Zuriko prentsaurrekoetara joaten ziren beren lankideak, bulego 

obaletik ateratzen ziren ezeztapenak itsu itsuan ematera mugatu ziren, 

inolako ikerketarik egin gabe. Beste hainbeste esan daiteke Espainian 

edo Euskal Herrian azken urteotan agertu diren eskandaluei buruz. 

Kasu guztietan (GAL, makina txanponjaleak, e.a.) eskandaluen 

aurkitzaileak ez ziren beat erreportariak izan, bestelako gaiak 

kubritzera dedikatzen ziren kazetariak baizik.  

Eskandalu hauen ondorioz, mezubide eta botere politikoaren 

arteko harremanak gaiztotzen hasten direnean, P.B.etako arduradunak 

neurri efektiborik gabe aurkitzen dira sarritan, ez bait dituzte 

informazio horien egileak pertsonalki ezagutzen. Bestelako neurriak 

erabiliko dituzte, noski (boikot ekonomikoa, zuzendaritzaren aurkako 

presioak, e.a.), baino zailtasun handiagoak izango dituzte informadore 

horien lana oztopatzeko. 

Ezaguna da politikariak -kamaleoien antzera- eritziz aldatzeko 

duten gaitasun paregabea, baita -hemen ikusi dugun legez- 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  465 

berriemaleen lana baldintzatzeko erabiltzen dituzten jukutriak. 

Garbiro dakusagu guzti hau Erresuma Batuko Atzerrirako Idazkaria 

zen Lord Tyrrell-ek behin kazetarien aurrean egin zuen aitormenean 

(Sigal, 1978:163): 

"Ustedes piensan que les mentimos. Pero no mentimos, 

realmente no. Sin embargo, cuando ustedes descubren eso, 

cometen un error aún mayor. Piensan que decimos la 

verdad". 

4.4.3.- Toshack-en eredua 

Ikusi dugu krisi garaietan politikariek eta informazioaren 

funtzionariek (P.B.etako arduradunak) arazoaren mamiari ez heltzeko 

erabiltzen duten zenbait metodo, edo hobeki esanda, euren eginbideak 

sahiesteko darabilten zenbait formula ("seguridade nazionala"ren  

aipamena, e.a.). Ikusiko dugu orain, egia aitortzea zein puntutaraino 

den "errentagarria".  

Mariano Ferrer El Mundo del País Vasco-ko eritzi sekzioaren 

arduraduna da, une honetan. Esperientzia handia duen informadore 

honek hainbat urte darama irrati munduan eta entzulego zabala du 

Gipuzkoan, batez ere. Bereziki aipagarria da goizero prentsan 

azaldutakoaz egiten duen komentarioa.  

Politikariak eta kazetariak gaiarekin bueltaka geundelarik, 

Mariano Ferrer-ek artikulu interesgarria argitaratu zuen lehen aitatu 

dugun egunkarian, 1991ko abenduaren 14ean. Izenburua: Una 

parábola izan zen, eta gaia, hauxe: John Benjamin Toshack, Real 

Sociedad-eko entrenatzaileak kazetarien aurrean egindako aitormena. 
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Bertan,  aurreko asteetan ekipoak egindako hanka-sartze guztiak -bi 

partidutan zazpi gol enkajatu- tekniko galestarrak berak hartutako 

okerreko erabakiei leporatzen zizkien. Toshack-ek erantzunkizun hura 

berarentzat harlausa astuna zela aitortu ondoren, zenbait gau lo egin 

gabe zeramala deklaratu zuen eta, banan banan okerreko erabaki 

horiek zeintzuk ziren zehazten  hasi zen.  

Gai honen inguruan, hauxe zen Mariano Ferrer-ek ateratzen zuen 

ondorioa253: 

"La rueda de prensa dada por Toshach el pasado 

miércoles sobre sus errores al hacer las alineaciones de la 

Real para los partidos de Logroño y Madrid me parece una 

auténtica joya. Una inapreciable parábola de las relaciones 

políticos-sociedad-prensa. Es tan rica en sugerentes 

aplicaciones que no las explicito para no privarles del placer 

del descubrimiento". 

Prentsaurre honek Gipuzkoako egunkarietan izan zuen islada 

benetan aparta izan zen. Herrialde horretan gehien saltzen den 

egunkariak -El Diario Vasco-k- honela titulatzen zuen: Toshack 

reconoce sus errores ante el Logroñés y el Madrid. Azpitulu gisa, 

hauxe: "He pasado unos días horrorosos, fatales", afirma. Informazio 

honek tratamendu berezia izan zuen: bost zutabetara zihoan, orrialde 

erdia beteaz eta hiru zutabetako argazki batekin. Bertan entrenatzaile 

galestarra Zubietako zelaietan azaltzen zen, burumakur. Argazki-

oinak, honela zioen: Toshack no oculta que se confundió de táctica 

ante el Madrid y más al causar baja Oceano.  

                                                 
253 Ferrer, Mariano, "Una parábola" in El Mundo del País Vasco -1991-XII-14- (3.orr.). 
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Egin egunkariak ere tratu berezia eman zion galestarraren 

agerraldiari. Informazioa lau zutabetara agertu zen, ia orrialde osoa 

osatuz. Tituluak honela zioen: "Estoy bastante enfadado conmigo por 

mis errores de la semana pasada". Azpitulua, hauxe: "Si en Logroño 

hubiera hecho los cambios que debí, quizás todo hubiera sido 

diferente". Informazio honekin batera, hiru zutabetara argazki handi 

bat zetorren. Bertan, entrenatzailea pentsakor azaltzen zen. Argazki-

oina, hauxe zen: Toshack entonó el "mea culpa" en Zubieta a su 

regreso de Gales.  

Euskaldunon Egunkaria deritzan kazetak tratamendu beretsua 

eman zion informazio honi. Bertaratu zen kazetariak honela titulatu 

zuen prentsaurrea: Toshach: "Gutxienez hiru jokalari aldatu egin 

behar nituen". Azpititulua berriz, hauxe: Galesaren esanetan, 

Oceanoren lesioak guztiz apurtu zituen bere eskemak. Informazio hau 

hiru zutabetara zihoan, ia orrialde osoa osatuz. Bi zutabetako argazkia 

ere bazegoen, ondorengo argazki-oinarekin: Toshack bere buruarekin 

haserre agertu da azken egunotan. Galestarraren aurpegian nabariak 

ziren insomnioaren arrastoak. 

Azkenik, Mariano Ferrer-en egunkariak, El Mundo del País 

Vasco-k, honela titulatzen zuen orrialde erdi okupatzen zuen lau 

zutabetako informazioa: Toshack reparte responsabilidades. 

Aurretitulua eta azpititulua ondorengoak ziren: El técnico asume 

errores tácticos y afirma que "algunos jugadores deben ejercer su 

autocrítica"; Oceano, con molestias en su gemelo derecho, duda para 

el domingo. Bi zutabe okupatzen zituen argazkian Toshack eta 
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Oceano azaltzen ziren entrenamenduaren fase batean. Oinak honela 

zioen: Toshack alienta a Oceano en un entrenamiento. 

Azaldutakoaren arabera, prentsak gertaera informatibo honi 

eman zion tratamendua benetan aparta izan zela esan daiteke. 

Normalean teknikoak ematen dituen prentsaurrekoek izaten duten 

ohiartzunarekin alderatuz gero, trataera hau are eta ez ohizkoagoa izan 

zen. Galestarrari sarritan egozten zaion harroputzkeria guztiz apurtuta 

geratu zen. Handikeriaren ordez, apaltasuna eta zintzotasuna erakutsi 

zuen berriemaleen aurrean. 

Posible izango litzateke horrelakorik gertatzea politikaren  

munduan, ala amestea besterik ez da? Egun, esparru horretan inor 

gutxi ausartzen da -publikoki behintzat- oker jokatu duenik aitortzera. 

Are gutxiago okerbide horren arrazoiak zehaztera. Hauteskunde 

garaietan ezin hobeki konprobatzen da guzti hau. Hauteskunde gauean 

adibidez, denak dira garaile, inortxo ere galtzaile. Krisi garaietan 

gehiago nabarmentzen da joera hau. Alderdi politikoetan ez dago 

inoiz "barne zatiketarik" aurrez aurre dauden sektoreak ukabilkadaka 

hasi arte. 

Politikari batzuk irudi aholkulari bat baino gehiago daukate. 

Beste batzuk berriz, bat ere ez. Eta sarritan azkenengoak suertatzen 

dira irabazle. Felipe González buruzagiak jendearekin komunikatzeko 

zuen gaitasunean oinarritu zuen bere irudia. Ahalmen hori gutxitzen 

joan den heinean bere popularitatea ere behera joan zen. 
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Garzon epailearen kasua ere oso bitxia da. Hauteskundeetara 

aukeztuko zela iragarri aurretik, Garzon "super-epailea" zen. Guk 

dakigunez, garai hartan Garzon-ek ez zuen irudi aholkularirik. Inoiz 

elkarrizketarik eman ez arren, Espainiako herritarrek miresten zuten 

pertsonaia zen. Bere hitzengatik baino gehiago bere ekintzengatik zen 

ezaguna.  

Felipe González-en gonbitea onartu zuenean, eztabaida 

politikoan bete betean sartu zenean, bere distiraren liluragarritasuna 

moteltzen hasi zen, nahiz eta irudi aholkularien laguntza izan. 

Guzti honekin, zera azpimarratu nahi dugu: krisi garaietan, maiz 

P.B.en asesoramendu sendo eta burutsuaren aurrean, zintzotasunean 

oinarrituriko politika komunikatiboa efektiboena gerta daitekeela. Eta 

John Benjamin Toshack-en prentsaurrekoak argiro frogatzen du guzti 

hau. 

Politikari eta kazetarien artean sortzen den giroa eta bere 

eraginari eskainitako atal hau amaitzeko,  hona hemen zer pentsa 

ematen duen aipua (Bagdikian, 1986:222): 

"Cuando las autoridades y los medios de difusión se 

comportan como si sus responsabilidades fuesen las mismas, 

están borrando una distinción que es esencial para que la 

sociedad goce de buena salud". 

 

4.5.- Ohikeriaren gehiketa 
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P.B.ak mezubideetako kazetal ohikeriez baliatzen dira. 

Atarramendu horrek badu zuzeneko eragina kazetarien lan 

produktiboan VI. atalean zehaztuko dugunez. Logikoa da pentsatzea, 

beraz, P.B.ek erredakzioetako kazetal ohikeria horiek indartu egiten 

dituztela. Egoera honetan,  mahai gainean duen materiala argitaragai 

den une beretik, kazetarien lan kreatiboa  bigarren maila batetara 

pasatzen da. Gai honi buruz, León V. Sigal-ek duen eritzia -berriz ere-

argigarria da (1978:15): 

"La perspectiva organizacional pone de relieve dos 

aspectos de la elaboración de noticias. Primero, la 

elaboración de noticias y particularmente su recopilación, es 

un comportamiento de rutina. Los reporteros siguen rutinas 

para recopilar la información. Estas tienen su contraparte en 

las rutinas de sus fuentes, especialmente los funcionarios 

gubernamentales, para divulgar la información a la prensa". 

Arlo honetan, P.B.ek duten eraginari buruz, A3ko kazetaria den 

Delas Mariak bere eritzia plazaratu zuen 1991an, Inforpress 

erakundeak antolatu zituen jardunaldi batzuetan. Bertan, besteak 

beste, hauxe esaten zuen kazetari honek254 (1991:24): 

"La proliferación de los Gabinetes de Prensa, la 

conciencia de su necesidad en toda clase de entidades, 

públicas o privadas, está haciendo que la tarea de los 

periodistas que trabajan en los medios sea mucho más 

efectiva que en épocas anteriores". 

                                                 
254 Maria, Delas, "La televisión" in La empresa ante los medios de comunicación. Inforcongres. 
Barcelona. 1991. Bere ponentzia irakurri zuenean, Maria Ez Eguneroko Albistegien Zuzendaria zen 
A3 telebistan. 
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 Mariak, ondoren, hobeto zehazten du "eraginkortasun" adiera 

hori zertan oinarritzen den. P.B.en ugalketarekin kazetarien 

produkzioa gehitu egin da eta gehiketa hori lan sortzailearen kalterako 

izan da.  

Beraz eta aitatu kazetari honek esandakoaren ildotik, garai batean 

kazetariari atxekitzen zitzaion irudi erromantiko hura, egungo 

kazetaritza modernoan, neurri handi batean, galtzear dagoela esan 

genezake. Hori ez da soilik, noski, P.B.en "errua". Beste hainbat 

faktorek ere esku hartzen du prozesu honetan: aldaketa teknologikoak, 

lan produktiboaren burokratizazioa, e.a.. Edozein kasutan, bai esan 

daiteke P.B.ek -batez ere instituzio publikoetan sortzen joan diren 

Bulego horiek- prozesu honetan dexente laguntzen dutela.  

Bestalde, eta ikerlan osoan zehar etengabeki aitatzen ari garen 

bezala, P.B.ek -bere lana ongi gauzatzen badute- errazagoa dute 

hartzailearenganaino iristea. Horretarako, euren mezuek kazetal 

erizpideak errespetatu eta gainerako faktore guztiak (ohikeriak, e.a.) 

kontutan hartu behar dituzte. P.B.ek prozesu guzti hau, mezubideetako 

gatekeeper-engan pentsatuz burutzen dute, hauek eraikitzen duten 

iragazkia (albiste hautaketa) nola gaindutuko duten ideiatuz, alegia. 

Javier Algarra255 kazetaria honetaz ere mintzo da (1991:8): 

"A nadie se le escapa que los Gabinetes de Prensa han 

alcanzado un grado de profesionalidad tal que son capaces, 

en ocasiones, de hacernos llegar notas tan bien redactadas y 

oportunas que los periodistas transcribimos casi 

                                                 
255 "Las emisoras radiofónicas" in La empresa ante los medios de comunicación. Inforcongress. 
Barcelona. 1991. 
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literalmente, sin apenas modificarles una coma. No nos 

engañemos, en muchas ocasiones no son más que publicidad, 

pero va muy bien disfrazada con lo que fácilmente pasará el 

filtro del periodista". 

Beraz, argi geratzen da Algarraren ustetan ere, P.B.ei esker orain 

kazetariak lehen baino albiste gehiago produzitzeko aukeran daudela, 

bere "esku-sartze" lana nabarmenki murrizten baita. 

Baita ere, garbiro uzten du beste apunte bat: kazetariek 

albisteekiko ezartzen duten iragazki edo galbahe funtzio hori P.B.ek 

aldatu egiten dutela. Kanpotik jasotzen duen informazioa mezubide 

bakoitzaren neurrira eginda datorren momentutik, funtzio hori -

albisteak erizpide batzuren arabera hautatzearena, hain zuzen- 

moteldu egiten dela esan daiteke. 

Javier Algarraren hitzetan, bestalde, guretzat intesgarria den 

beste gai bat agertzen da. Berak dioenez, bulego hauek bidaltzen 

duten informazio asko eta asko ezkutuko publizitatea da, hau da, 

"lehiatilatik" pasatzen ez diren iragarki kamuflatuak. Egun, 

mezubideetako txokoak P.B.ek igorritako agiriez osaturik daude. 

Normalean, ez dituzte tokirik garrantzitsuenak okupatzen, ezta 

deigarrienak ere agian, baina hor daude, ikusgai eta irakurgai. Maiz 

gertatzen da albiste horietako asko "aurrez jasotako zerbitzuen 

ordainsaria" direla. Zenbait komunikabide, adibidez, behartuta 

sentitzen dira notizia batzuk ematera, nahiz eta bere albistegarritasuna 

oso eztabaidagarria izan. Arrazoia oso sinplea da: beren 

komunikabideek albiste iturri horien aldetik aurrez jaso duten tratua 

"preferentea" (diru-laguntzak, publizitate instituzionala, e.a.) izan 
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delako. Beste hainbeste gertatzen da publizitatean dirutza asko 

inbertitzen duten etxe komertzialekin. Aurreko ataletan aitatu dugun 

legez, hedabide guztiek -batzuk gehiago beste batzuk gutxiago- 

argitaratzen dituzte "enkarguzko albisteak". Tuchman-ek berak ere 

horrela ikusten du256 (1983:188): 

"Tanto los periódicos como las emisoras de televisión 

presentan 'relatos necesarios', ítems que las oficinas 

comerciales, la plantilla de publicidad o la oficina principal 

dicen que 'debe publicarse' para satisfacer a los 

anunciadores o amigos de los ejecutivos bien situados en la 

organización informativa". 

"Enkarguzko notiziez" gainera, bada arrisku asko sortarazten 

duen beste praktika bat, "publierreportaiena", hain zuzen. Prentsan 

lehenengo eta irrati eta telebistan geroxeago, garai batean modan egon 

ziren "pseudo-albiste" mota hauek. Fernando Claver257 kazetariak 

dioen bezala (1991:26): 

"Esta fórmula, muy peligrosa para los medios 

especializados, tiende a su extinción en la década de los 90. 

De hecho, aquellos medios que utilizan esta técnica 

publicitaria pierden rápidamente la credibilidad. Sobre todo, 

cuando no se especifica que la inserción del artículo de 

marras es de pago. Más grave es el asunto cuando se utiliza 

la misma maquetación de la revista e incluso se apoya el 

artículo en la seriedad de la redacción para avalar una serie 

de productos". 

                                                 
256 La producción de la noticia. A. l. 
257 "La prensa técnica" in La empresa ante los medios comunicación. A. l. Kazetari hau, bere 
ponentzia irakuri zuenean (1991), PC semanal izeneko aldizkariaren zuzendaria zen. Horrezaz gain, 
VNU talde holandarraren barruan, informatika alorreko koordinadore nagusia zen. 
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"Artikulu" hauen prestakuntza P.B.en lana izan da, normalean.  

Egia da, kazetari honek dioen legez, praktika hau gero eta gutxiago 

erabiltzen dela. Formula honek duen sinesgarritasun ezaren arrazoia 

oso sinplea da: albistea informazio objetiboan (teoriaz behintzat) 

oinarritzen den bitartean, publizitatean, berriz persuasioa da ardatz 

nagusia. Orraitio, P.B. guztien ardura nagusia albiste sinesgarriak 

sortaraztean datza. 

 

4.6.- P.B.ek agendan duten eragina 

P.B.ek entitate burokratikoen antzera funtzionatzen dute. Beren 

konbokatoriak (prentsaurreak, ekitaldi ofizialak, e.a.) nahiko aurrez 

aldetik iristen dira mezubideetara. Erredaktore buruek nota jaso eta 

hurrengo egunetako "prebisioen" artean sartzen dituzte, normalean. 

Gero, konbokatoria eguna ailegatzerakoan, mezubide bakoitzak -

normala denez-  bere aukerak egiten ditu.  

Edozein kasutan, bai kazetariak eta baita komunikazioaren 

alorreko adituak, bat datoz P.B.ek medioen agendak baldintzatzeko 

daukaten gaitasuna azpimarratzerakoan. Are gehiago, orain arte 

egindako ikerketa guziek frogatu dutenez, aldez aurretik iragarrita ez 

dauden  albisteek mezubideen atentzioa bereganatzeko dituzten 

aukerak oso gutxi dira.  Gainera, ezin da ahaztu, kazetariek bere 

lanean -gainerako gizakiok legez- sorpresak biziki gorrotatzen 

dituztela, hau da, segurtasuna maite dutela. Era horretan ulertzen da, 

adibidez, bat batean sortzen diren albisteak (ezbeharrak, 

hondamendiak, hilketak, e.a.) medioetan duten tratamendu 
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desorekatua. Albiste hauen islada aztertzerakoan, agerikoa da 

baliabide gutxi edo asko duten mezubideen artean dagoen 

ezberdintasuna. 

Alde horretatik, beraz, P.B.ek "sorpresa faktore" hori ekiditen 

dute, kazetariari segurtasuna emanez. Honen ondorioz, albisteen 

iragarritasun maila oso altua da. Villafañe, Bustamante eta Prado 

irakasleek, 1985ean egindako ikerketa baten agertzen denez258 

(1987:72), TVE, RNE, SER eta TV3 medioetan emititutako 

albistegietan, notizien %83a aldez aurretik iragarriak zeuden. Beraz, 

aurrez ez iragarriak %17a ziren259. Desoreka hau are eta 

nabarmenagoa zen oraindik, TVEren kasuan. Aitatu ikerketaren 

arauera (1987:82), telebista katea publikoak emititu zituen 

albistegietan, iragarritasun maila %95ekoa izan zen. Beste puntan, 

berriz, TV3 zegoen %73arekin. Gainerako medioetan hauxe izan zen: 

%RNEn, %91a eta SER katean, %76a. Datu hauek argi erakusten 

dutenez, egungo albistegietan iragarritasun indizea ikaragarria da. 

P.B.en lana erabakiorra suertatzen da zeregin honetan. Ikerlan honen 

VI. atalean, datu hauek geuk jasotakoekin alderatuko ditugu. 

Mezubideetako agendak baldintzatuz, hiritarron hizpideak ere 

baldintzatzen direla, uste izan da beti. Herritarron eztabaida sozialak, 

neurri handi batean, komunikabideek hautatutako albisteen inguruan 

egituratzen dira. Horretan datza, baita ere, P.B.en indarra eta eragina. 

Bulego hauek, eta batez ere, bere atzetik dauden pertsonaiek ezin 

                                                 
258 Fabricar noticias. A. l. 
259 Ikerketa hau 1985eko urriaren 2, 3 eta 4an  aitatutako medioek emititu zituzten albistegien 
behaketan oinarrituta dago (Villafañe, Bustamente, Prado, 1987:33). 
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dute, ordea, hiritarron agenda pribatua (familia, etxe-giroan, e.a.) 

hainbeste baldintzatu, giza harreman horiek gobernatzen dituzten 

arauak ezberdinak direlako. 

Eraginkortasun maila ez da berdina P.B. guztientzako noski. 

Wayne M. Wanta iparamerikarrak egindako tesian260 argiro geratzen 

denez, EE.BB.etako presidenteen popularitatea zenbat eta handiagoa 

izan, herritarren agenda publikoa baldintzatzeko gaitasuna hainbat eta 

handiagoa da ere. Hau da, Reagan-ek esandakoak errezago agertzen 

zirela hiritarren gaien artean, Bush-ek aitatutakoak baino, 

lehenengoaren popularite maila bigarrenarena baino dexente altuagoa 

izan bait zen. Wayne M. Wanta-ren tesiak argi uzten du ere, 

herritarren agenda pribatua baldintzatzeko gaitasuna uste zena baino 

askoz murritzagoa dela. Bidenabar garbiro geratzen da, herritarrek 

badutela buruzagien agenda mediatizatzeko aukera (komunikazioaren 

feed-back). 

Iragarritasun indize hauek badute, noski, islada bat mezu 

informatiboan ere. Edukinak homogeneizatu egiten dira eta beraz, 

mezubideen arteko ezberdintasunak moteldu eta, zenbait kasutan ere, 

ezabatu. Villafañe, Bustamante eta Prado irakasleek ondorengo hau 

esaten dute, beraiek egindako ikerketaren emaitzak aintzat hartu eta 

gero (1987:73) : 

"La tendencia a homogeneizar los contenidos de las 

noticias no sólo es una característica del trabajo de las 

redacciones, sino que de esa tendencia participan, asimismo, 

                                                 
260 Wanta, Wayne, M.,The president, pres and public opinion: an examination of dynamics of agenda 
building. Texas-eko Unibertsitatea (Austin). 1989. 
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todos los elementos del proceso de producción informativa 

ubicados antes de los de la redacción (agencias, gabinetes 

de prensa, otras fuentes, ...), que en buena medida procuran 

adecuarse a los criterios valorativos acuñados por los 

medios". 

Aurreko ataletan azpimarratu dugu kazetariek bere lanean 

kontzentzu profesionalari ematen dioten garrantzia. Alde horretatik, 

P.B.ek kazetariek hainbeste maite duten segurtasuna eskaintzen dute. 

Denis Mcquail berak ere argiro aurreikusten zuen bulego hauek 

sortarazten duten dinamika (Bezunartea261, 1988:39): 

"Al adquirir las dimensiones que han cobrado en el 

mundo moderno, los medios de comunicación han dado 

lugar a la aparición de industrias subsidiarias de servicios, 

como agencias de comunicación. Estas, conjuntamente con 

otros elementos interactúan entre los distintos medios y 

lanzan mensajes cruzados que no hacen sino homogeneizar 

los productos comunicativos y disminuir las posibilidades de 

variedad, singularidad e imprevisibilidad". 

Ofa Bezunartea irakasleak ere halaxe ikusten du. Bere ustez, 

albiste-iturrien profesionalizazioak homogeneitatea dakar, ezinbestez 

gainera (1988:108): 

"Los periodistas asignados a un determinado área o 

centro de información  acaban conviertiéndose en  un grupo 

social al que también se unen en ocasiones las propias 

fuentes informativas. El grupo interactúa entre sí y, a pesar 

de que se mantenga el interés por la diferenciación, el 

resultado general es la homogeneización de los mensajes". 

                                                 
261 Noticias e ideología profesional. Op.cit. Mcquail-en jatorrizko aipua ondorengo liburutik aterata 
dago: Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidos Ibérica. Barcelona. 1985. 
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Aurrerago, honela mintzo da Bezunartea (1988:307): 

"Cuando las fuentes informativas se profesionalizan, el 

resultado debe ser forzosamente la homogeneidad de las 

informaciones". 

Emilio Alfaro kazetariaren aburua behin baino gehiago ekarri 

dugu orriotara. Gai honen inguruan duen eritzia ezagutzeari 

interesgarria dela erizten diogu262 (1989:111): 

"Considero más preocupante la tendencia que apunta 

hacia la homogeneización de los contenidos informativos del 

conjunto de los medios de comunicación. Dicha uniformidad 

(...) no sólo se debe a la acción igualadora de las agencias 

de noticias y a la fuerte competencia profesional (...). En ella 

influye también poderosamente el hecho de que ante una 

determinada noticia, los órganos de prensa se vean 

obligados a recurrir a una fuente de información única y 

compartida por todos ellos: un portavoz". 

Edukin informatiboen homogeneizazioan beste faktore batzuk 

ere esku hartzen dute, noski. Besteak beste, komunikabideen artean 

gero eta gehiago zabaltzen ari den konzentrazioa. Hala adierazi zuen 

ere beste kazetari ezagun batek, José Luis Balbin-ek263, hain zuzen 

(1989:73): 

"La uniformización de los mensajes emitidos (...) no 

responde en absoluto a la variedad reflejada en la sociedad. 

Se trata de una consecuencia directamente relacionada de 

las dos anteriores [concentración de los medios y 

unilateralidad de los mensajes]. Se reciben sólo determinadas 

                                                 
262"Los portavoces, aliados o intoxicadores" in Los límites de la información política. A. l. 
263 "Inconvenientes de los medios audiovisuales para ofrecer una mala imagen de los políticos" in Los 
límites de la Información política. A. l. 
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informaciones, y tal recepción es acrítica, al menos 

socialmente, en cuanto los receptores individualizados de la 

información carecen de medios para comparar y estructurar 

un criterio colectivo". 

Balbin-ek dioenaren adierazle garbia Euskal Herrian berton 

dakusagu. Uneon, Hego Euskal Herrian argitaratzen diren egunkari 

guztien difusioaren %60a enpresa berekoak (Comecosa) diren bi 

kazeten eskuetan daude (Correo eta Diario Vasco). Bi egunkari hauek 

maiz sondeo, elkarrizketa eta editorial berberak argitaratzen dituzte. 

Fenomeno hau irakurleek bi kazeta hauei egunero kioskoetan ematen 

dieten konfidantzaren ondorioa da, ezbairik gabe.  

Euskal Herrian gertatzen den medioen konzentrazio hau Estatuko 

beste herrietan ere suertatzen da. Agian, beste toki batzutan 

gordinagoa da oraindik, hots, medio gehiago esku gutxiagotan biltzen 

direla. Edozein kasutan eta Euskal Herriari dagokionez, egoera hau ez 

dator bat euskal gizartean somatzen den aniztasun politikoarekin. 

P.B.ek edukinetan sortarazten duten uniformitatearen erakusle 

garbia Euskaldunon Egunkaria-ko kazetaria den Pello Urzelai-k ekarri 

zuen gogora duela bi urte t'erdi264. Berriemale honek prentsak aurreko 

egunean argitaratutakoaz egunero egiten zuen komentarioan, EAJko 

P.B.ak medio guztiei igorritako agiria komentatzen zuen eta, 

bidenabar, mezubide bakoitzak ohar honi emandako tratamendua. 

Hona hemen bere aportazioa (Urzelai, 1991): 

"Adibidez, igandean Joseba Egibarren adierazpenekin, 

EAJ-ko prentsa bulegoak bidali zuen agirian erabili zituen bi 

                                                 
264 "Azpimarratuta" in Euskaldunon Egunkaria (1991-IV-9). 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  480 

errekurtsoak, izenburua eta azpimarratutako esaldia bera 

izanik ('ETAren barruan ez dago beharrezko adorerik 

hiltzeari uzteko eta desegiteko'). Zer egin zuten gero 

egunkariek? El Diario Vasco egunkariak lau zutabetako 

titular batean, hirugarren orrialdean hitzez hitz errepikatzen 

zuen azpimarratutakoa. El Correo españolek zutabe bateko 

titularrean bertsio laburtua eskaini zuen: 'Joseba Egibarrek, 

EAJkoa, ETAri hiltzeari uzteko adorerik ez duela dio'. Deia 

egunkariak, beharbada Ardanzak lehenago gauza bera esana 

zuela ohartuta, beste ideia bati heldu zion: 'Joseba Egibar: 

HBk instituzioetan parte hartuko du ETAk uzten dion edo 

ETAri interesatzen zaion neurrian'. Eginek ideia honen 

laburdura aukeratu zuen gai honi buruzko zutabe bateko 

titularra osatzeko". 

Adierazitakoaren arabera, argi dago alderdi honek 

nabarmendutako ideia medio gehienek errespetatu zutela, nahiz eta 

batzuk besteak baino tratamendu -espazio gehiago ala gutxiago- 

hobeagoa eman. 

Guzti honi darizkion ondorioen artean, bada bat bereziki 

kezkatzen gaituena, eta zera da, P.B.ek bere jarduera etengabean, epe 

luzarora begira, sortara dezaketen errealitatearen distortsioa. Mauro 

Wolf-en esanetan, distortsio hau egunez egun osatzen da, ia oharkabe 

(1987:209): 

"(...) las distorsiones que día a día enfatizan una cierta 

representación de la realidad, penalizando determinados 

aspectos en favor de otros son un elemento que entra en 

juego en la dinámica de la difusión de los aspectos 

cognitivos vinculados a aquella imagen de la realidad". 
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Atal honetan aitatu ditugun puntu guztiak -albiste-iturri ofizialen 

nagusitasuna eta ez ofizialen deslegitimazioa, aldaketa teknologikoen 

eragina, giro profesionalaren intzidentzia, ohikeriaren gehiketa eta 

albisteen iragarritasun maila- Wolf-ek aitatzen duen ondorio hau 

berrestera datoz. Hau da, P.B.ek egunez egun gauzatzen duten 

jardueran, errealitatearen parte bat -ofizialismoari dagokiona- 

azpimarratzen dutela, gainerako aspektu guztiak nabarmenki 

zokoratuz. Esan beharrik ez dago, zeregin honetan, erakunde 

ofizialetako P.B.ek burutzen duten lana oso garrantzitsua dela. 

Gai honen inguruan, Martina Leek eta Norma Salomon adituek 

EE.BB.etako mezubideek Bush familiari eman zioten koberturari 

buruz hitzegiten dutenean, bitxikeria interesgarri hau aipatzen dute265 

(1990:168): 

"In 1989 the Bush family dog Millie received more 

publicity on TV network news than some members of the 

Gabinet". 

Hau irakurrita, norbaitek pentsa lezake zaunka egitea ia 

ezinbestekoa dela EE.BB.etako telebistan azaltzeko. 

Errealitatearen eraikuntzan diskurtso ofizialak duen eraginaz 

mintzatzerakoan, Tuchman, Saperas eta beste aditu batzuk ere 

antzerako ondorioetara iritsi dira, nahiz eta ikusmolde ezberdinak 

izan. 

                                                 
265 Unreliables sources. A. l. 
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Ikusitakoak ikusi ondoren, guzti honen aurrean, zein da 

hartzaileari gelditzen zaion aukera?, onuragarria ala kaltegarria da 

berarentzat P.B.en presentzia? 

Kontutan izan behar da lehendabiziz, albistearen prozesu 

produktiboa  ia ia guztiz ezezaguna dela hartzailearentzat, hau da, 

irakurle edota entzule/ikusle batek ezer gutxi dakiela, normalean, 

notizi baten atzean dauden interesei buruz. Ez jakitearren, ez daki 

eskuharki -eta berriro azpimarratzen dugu aditzlagun hau- albiste 

batek prentsan (adibidez) azaltzeko zer nolako bidea osatu behar izan 

duen, ezta noren bitartez ailegatu den, edota noiz eta nola entregatua 

izan zen erredakzioan, eta abar luzea.  

Bestalde, orain arte esandakoaren arabera, argiro ikusi da, P.B.en 

eskutik bideratzen diren albisteetan  sarritan zaila gertatzen dela igorle 

eta iturriaren arteko mugak bereiztea. Beraz, egoera horretan, 

hartzaileari bere feed-back gauzatzeko gelditzen zaizkion aukerak 

murriztu egiten direla,  esan daiteke. Eta normalean ohizkoa den ez 

jakintasun hori, gehitu egiten da. 

Ikerlan honen VI. atalean garbiro ikusiko dugunez, P.B.ek 

igorritako hainbat albistetan iturrien nortasuna ez da behar bezala 

zehazten. Edozein albistetan, iturriaren identifikazioa nahitaezko 

araua izanda ere, kasu askotan ez da horrelakorik gertatzen. Honen 

adierazle garbia da, politikariek P.B.en bidez sarritan egiten dituzten 

adierazpenak. Maiz, prentsaurreak konbokatu ordez eta, batez ere, gai 

puntualei erantzuna emateko, funtzionari publikoek prentsagiriak 

bidaltzen dituzte komunikabideetara beraien adierazpenen berri 
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emanez. Naharoki gertatzen da, kazetariak aldarrikapen hauei 

albistearen itxura ematerakoan, ez duela iturria zehazten (P.B.a).  

Horren aurrean, irakurleak nekez jakin dezake, aldarrikapen 

horiek kazetariak eskatutakoak izan diren, instituzio horrek emanak 

diren ala ekitaldi publiko baten barruan egin diren. Eta horrek, aitatu 

dugun hartzailearen ez jakintasuna areagotu egiten du, ezbairik 

gabe. Aspektu hauei, medioek ez dietela behar hainako garrantzia 

ematen iruditzen zaigu, nahiz eta "sakratuak" omen diren kazetal 

arauekin zerikusirik izan.  

Bestalde, ezin uka ere, P.B.en lana beste hainbat alorretan, 

positiboa gerta daitekeela hartzaileentzat. Bulego hauen bidez  

hartzaileak hobeto ezagutu dezake, adibidez, bere Udaletxeak 

burutzen duen gestioa zertan isladatzen den edota sindikatu baten 

ekimena zertan gauzatuko den, e.a. Hobeto diogu, zeren oso agerikoak 

dira P.B.en mediazioarekin ala bitartekaritzarik gabe bideratzen diren 

mezuen artean dauden ezberdintasunak. Bitartekotza hori gabe 

kanalizatzen diren mezuek tratamendu okerragoa jasotzen dute 

medioen aldetik. Alde horretatik beraz, P.B.en lana positiboa da 

herritarrentzat, gizartean dagoen informazio jarioaldia 

areagotzen duelako eta hartzailearenganaino mezua egoera 

hobeagoan -era ulergarriagoan- iritsi daitekeelako. 

Baino  P.B.en lanak mesede egiten die, batik bat, medioei eta, 

noski, bere jabeei. Medioei diogu, zeren merkatua errege eta epaile 

bakarra den sistema informatibo honetan, P.B.ek mezubideen 

produkzioa erraztu eta gehitu egiten dutelako, tesi honetan 
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sarrritan esan dugun bezala. Beste kontu bat izango da, noski 

informazio horren "kalitatea" nolakoa den, propaganda hutsa ala 

benetazko informazioa. Baino egia da, medioen produkzioa gehitu 

egiten dela P.B.ei esker. Eta noski, P.B.ek mesede egiten diete bere 

jabeei ere, azken baten, beraien irudiaren alde egiten bait dute lan. 

 Beraz, eta P.B.ek hartzailearengan duten eraginari buruz hemen 

esandakoa laburtuz, zera ondoriozta genezake. Batetik, gizarteari 

igortzen zaion informazio jarioaldia areagotzen den momentutik, 

entitate hauen lana hartzailearentzat onuragarria gerta 

daitekeela.  Bestetik, balizko feed-back delakoa erraztu baino 

gehiago oztopatzen duen momentutik, hartzailearentzat P.B.en 

lana  kaltegarria gerta daiteke. 

Onuradun garbienak, berriz, medioen produktibitatea eta 

P.B.en jabeak dira. 

 

4.7.- Hausnarketaren beharra 

P.B.ek daukaten eraginari buruz mintzatu gara. Eta luze mintzatu 

ere, atal honetan. Garbi asko geratu da, gure ustez, zein den entitate 

hauek gizarteari eskaintzen dioten zerbitzua eta zeintzuk diren bere 

arriskuak (ohikeriaren ugaltzea, agenda baldintzateko arriskua, e.a.).  

Esandakoak esan ondoren, hausnarketa sakon bat egin behar dela 

pentsatzen dugu, lanbide hau definitzen duen kazetal sena arriskuan 

egon daitekeelako, gure eritziz. Hiru dira azkenengo hau posible 
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egiten duten faktoreak: P.B.en gehiegikeriak, produkzio 

informatiboak ezartzen duen dinamika eroa eta, batzutan, kazetarien 

nagikeria. 

Ondoren aitatzen diren hausnarbideak, eztabaida publiko baten 

abiapuntu gisara aurkezten ditugu. Gizarteari eta komunitate 

informatibo osoari luzatzen dizkiegun proposamenak dira, hain zuzen. 

P.B.ek duten eraginaz jabeturik, ondorengo puntuok betekizunen 

zerrenda gisara aurkeztu nahi dugu. Hauxek eginbideak, gure ustez: 

I.- Kazetariaren kontzientzia kritikoa zorroztu egin behar 

da. Albiste-iturriak mezubideen dinamikara ohitzen diren bezalaxe, 

kazetariek beren iturriei errazegi amore ematen diete. Horren aurrean, 

berriemaleak berreskuratu behar du betidanik berezkoa izan zaion 

kritikotasun maila, beti ere, noski egiaren izenean eta gizarteari zor 

zaion zerbitzuaren truke. 

II.- Albisteak alderatu egin behar dira. Produkzio sistemak 

ezartzen duen dinamikak aginduta -espazio eta denbora aldetik- eta, 

sarritan, kazetarien nagikeria lagun delarik ere, polemikoak gerta 

daitezkeen albiste asko eta asko ez dira alderatzen. Horren ondorioz, 

informazioaren kalitatea "ikututa" geratzen da. Horra hor, besteak 

beste, atal honentantxe aitatu dugun "Sevillano" kasua (ik.4.1.3.) eta 

berari darizkion irakurketak. Kasu horretan, medioek, lehendabiziko 

orduetan bederen, iturriari emandako sinesgarritasuna erabatekoa izan 

zen. 
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III.- Ohikerien inertziari amorerik ez ematea. Zaila oso 

gertatzen da azkenengo hau betetzea, jakin bait badakigu zer gogorra 

den sarritan kazetariari esijitzen zaion produktibitate maila ziurtatzea. 

Eta badakigu jakin ere, zein erreza den albistegiko ordua gain gainean 

dagoelarik, "fax"etik azken momentuan ailegatzen den prentsagiri 

bati, "paso" ematea, beharrezkoak diren alderaketak eta kontrasteak 

("Sevillano" kasua), egin gabe. Horregatik, deskribatu dugun 

testuinguru honetan, kazetariek eztabaidagarri gerta daitezkeen 

albisteen  zehaztasuna bermatzeko, ahalegin bereziak burutu behar 

dituztela, azpimarratzen dugu behin eta berriz. Kazetal ohikeriek 

dituzten ondorioez jabeturik eta P.B.ek ohikeria horrezaz egiten duten 

probetxamendua kontutan izanik, berriemaleek ezin dute hain erraz 

amore eman. Honek, noski, kazetari gehiagoren beharra esan nahi du. 

Mezubideetako zuzendaritzak ere arazo honetaz jabetu behar dira, 

horrek suposatzen duen guztiarekin (plantilla gehiketa, e.a.). 

IV.- Baliabide gutxiko albiste-iturriak begirunez t ratatu. 

Egungo sistema informatiboan albiste-iturri apur batzuk medioen 

aldetik jasotzen duten atentzio ikaragarriaz oharturik, kazetariek joera 

diskriminatzaile horiei aurre egingo lizkieten neurriak hartu beharko 

lituzkete. Horien artean, baliabide tekniko urriak dituzten iturriei 

begirune handiagoz tratatzea, bidezkoa litzateke. Iturrien 

profesionalizazioa boteretsuen mesedetan gertatu da. Iturri 

alternatiboek nozitzen duten zokoraketa aintzat harturik, beraiekiko 

diskriminazio positibo bat martxan ipintzeari guztiz legezkoa erizten 

diogu. 
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V.- Medio bakoitzak bere agenda propioa landu behar du. 

Atal honetantxe, P.B.ek mezubideen agenda baldintzatzeko daukaten 

erraztasuna azpimarratu dugu. Baita ere, P.B.ek "sorpresa faktorea" 

mugatzeko duten ahalmena. Guzti horren aurrean, mezubide 

bakoitzak eginahal berezia egin beharko luke bere agenda propioa 

lantzeko, hau da, P.B.etatik bideratzen diren gaietatik ihes egiteko. 

Medio batzuek inertzia horrekiko morrontza itsua erakutsi arren,  

mezubide bakoitzak bere buruaren jabe izan behar du bere 

irakurle/entzule/ikusleei une bakoitzean zer interesatzen zaien 

jakiteko. Hala egiten ez badu, bere produktua beste medioekiko gero 

eta uniformeagoa izango da. 

Azken baten, zera da hemendik eskatzen ari garena: 

VI.- Kazetariak historikoki izan duen sen kritikoa 

berreskuratu behar duela. Gizartearen zerbitzari gisa, kazetariak 

askatasunaren defentsa izan behar du gidaritzat. Alde horretatik, bere 

aukera profesionalak murriztera datozen praktikak gaitzestu egin 

behar ditu, nahiz eta oso erakargarriak izan. Igorleak, prozesu 

komunikatiboan jokatzen duen paper aktiboa erreibindikatu behar du  

P.B.ek kazetarien nagikeria errazteko duten joera alboratuz. Kontutan 

izan behar du ere, iturriek komunikazioaren prozesuan duten 

garrantzia eta beraiek direla -neurri handi batean- albistearen 

nolakotasuna definituko dutenak. Guzti honek, kazetariak betidanik 

izan duen sen kritikoaren berreskurapena esijitzen du. 
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V. ATALA  
Hipotesiaren formulazioa: P.B.ak eta 

komunikazio prozesua 
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5.1.- P.B.en erretorika 

Urte dexente pasa arren, Antonio Sanchez-Bravo Cenjor 

irakasleak 1979. urtean Periodistas: Mensajeros, escribas y 

retóricos266 izenburupean argitaratu zuen obrari oraindik ere guztiz 

baliagarria dela deritzogu. Gure ustez, egileak ezin hobeto azaltzen du 

Informazio Zientzien Fakultateetan funtsezkoak diren bi irakasgaien 

edukiek -Informazioaren Teoria Orokorra eta Idazkuntza izenekoez 

ari gara- nondik joan behar duten.  

Are eta gogoangarriagoak dira oraindik pentsalari greziar 

klasikoen pentsamoldeekin egiten duen gaurkotze lana eta teoria 

horiek nola aplikatzen dituen informazioaren munduan. Aristoteles-en 

pentsamenduaren inguruan egiten dituen ekarpenak benetan 

miresgarriak direla, Socrates eta Platon-enekin egindakoak ahaztu 

gabe. 

Antonio Sánchez-Bravo-rentzat sofistak izan ziren benetazko 

erretorikaren amaiera ekarri zutenak, egia eta logikaren gainetik 

beraien interesak ezartzen saiatu zirelako. Egun daukagun sistema 

informatiboa kritikatzeaz gainera, Sánchez-Bravok, Aristoteles-en 

erretorika ardatzat harturik, beste komunikazio mota bat eraiki behar 

dela uste du, gizatasunez gainezka eta egia eta objetibotasuna oinarri 

izango lituzkeen komunikazioa hain zuen. 

                                                 
266 Sanchez-Bravo Cenjor, Antonio, Periodistas: Mensajeros, escribas y retóricos. Pirámide. Madril. 
1979. 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  411 

P.B.ek darabilten lengoaiak, naharoki, informatu baino gehiago 

jendea, herritarrok, persuaditzea nahi du. Sz.-Bravoren ondorengo 

aipu honek P.B.en lengoaia gogoerazten digu (1979:121): 

"Engreídos en el manejo del lenguaje como bien total 

(los sofistas) llegan a la conclusión de que lo único 

importante es persuadir, independientemente de la validez 

que tengan sus razones o sus pruebas y con independencia 

de todo valor cognoscitivo o moral o simplemente racional. 

Es la dialéctica sin lógica, y el juego de las palabras sin la 

comunicación auténtica que se produce a través de una 

información como hecho y como acto". 

P.B.ek beraien egiak saltzen dituzte eta, sarritan, persuaditzea da 

helburu bakarra, jendea norberaren inguruan antolatu eta norberaren 

helburuak asumierazi. Ez al dira orduan, P.B.ak XX. mende 

honetako sofistak? Ez al dira, maiz,  planteamendu nahasi eta 

okerrekin jolasten ari beraien interesak lortu ahal izateko?  

Azkenengo hau baieztatzea, injustizia litzateke agian, asko 

baitira ere gizartea zintzoki zerbitzatzea helburutzat duten P.B.ak, 

baina egia da ere, beraien xedeak gertuago daudela persuasiotik 

konbentzimendutik baino.  

Sánchez-Bravok -Socrates eta Platon parafraseatuz- biziki 

gaitzesten du norberaren interes ziztrinentzat komunikazioarekin 

egiten den erabilpen maltzurra (1979:127): 

"Sócrates y Platón condenan la retórica desprovista 

del principio moral y sometida al interés". 
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Orraitio, Sánchez-Bravo logikan oinarrituriko erretorikaren alde 

azaltzen da (1979:143): 

"La retórica según Aristóteles, es el arte de persuadir 

mediante la prueba, como técnica nacida de la lógica y 

relacionada con la dialéctica. Sería preciso afirmar que la 

retórica es la técnica destinada a descubrir todo lo que en 

cada caso puede conducir a la persuasión. 

(...) Lo importante para el retórico -para el emisor, 

para el informador- es 'hacerse hábil en entimemas'267, que 

es un llamamiento a la lógica, 'porque los argumentos 

retóricos son una especie de demostración', porque 'la  

demostración retórica es un entimema (el cual es el, más 

fuerte de los argumentos) y 'porque el entimema es un 

silogismo'..." 

Igorleak, kazetariak, beraz, persuasioa alde batera utzi eta 

logikan oinarritutako lana izan beharko luke gidaritzat268. Gaur 

egungo sistema komunikatiboan igorleak jokatzen duen papera 

funtsezkoa da. Beronek, iturrien laguntzaz, prozesu guztia 

gobernatzen duela esan daiteke, zenbait adituren esanetan. Baina, 

analisiak korapilatzen hasten dira igorlea eta iturrien arteko mugak 

moteltzen hasten direnean, hau da, albiste iturriek -P.B.ek, gure 

kasuan- igorlearen tokia eta papera hartzen dutenean. 

                                                 
267 Sánchez-Bravok Aristoteles-engandik hartu zuen aipu hau. Retórica (Traducción, prólogo y notas 
de Antonio Tovar). Instituto de Estudios Políticos de Madrid. 1971. Lgo. liburukia, 4. orrialdean. 
268Gai honetaz sakontzea ez da tesi honen helburua. Dena dela, hona hemen erretorikari buruzko lan 
batzuk: FILOSTRATO, Vidas de los sofidstas. Gredos. Madril. 1982; PLATON, Gorgias, o de la 
retórica" in Diálogos, Espasa-Calpe. Colección austral, 22. zenbakia. Madril. 1988 eta PERELMAN, 
CH/ OLBRECHTS-TYTECA, L., Tratado de la argumentación. Gredos, Madril. 1989. 
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Manuel Martin Ferrand kazetaria haruntzago joan zen oraindik 

ondorengoa aitatu zuenean269 (Moncada, 1191:117): 

"La sociedad no tiene oficinas de prensa, son los 

poderes los que las tienen. Hoy la información no emana de 

los periodistas, sino de los gabinetes de prensa, de las 

estructuras comunicativas de los poderes y es muy difícil 

defenderse contra ellos".[Azpimarra gurea da]. 

Moncadaren liburu berean, beste kazetari famatu baten aipua 

biltzen da, Manuel Vázquez Montalbán-ena. Bertan, igorleak 

komunikazio prozesuan duen garrantzia azpimarratzen da ondorengo 

hitzokin (Moncada, 1991:138): 

"Frente a esos medios de comunicación sin patria 

ideológica, administrados con una mera idea del negocio, 

ligada a la defensa del sistema político que los beneficie, 

sólo cabe ejercer una reivindicación participativa. Hoy 

estamos en la fase de la hegemonía del emisor, sea cual sea 

su  color o situación relativa de poder, Estado o empresa.. 

Yo creo que esto ocurre porque no se ha clarificado la 

importancia (...) de la estructura de los medios. Buena parte 

de lo que la gente piensa de sí misma y de los demás está 

condicionada por la estructura de los medios, lo cual les 

impide un distancia crítica".[Azpimarra gurea da]. 

Mezubideak duen garrantziaz jabeturik, botereak egiten dituen 

ahalegin guztiak igorlearengan eragina izateko esperantzaz burutzen 

dira. 

 

                                                 
269 El nuevo poder informativo en España. A. l. 
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5.2. Distortsioaren arrazoiak 

Aurreko atalean, P.B.ek egun duten eraginari buruz 

mintzatzerakoan, entitate hauek sortarazten duten errealitatearen 

distortsioa azpimarratu dugu. Baieztapen honekin bat datoz aditu 

gehienak, ez bakarrik korronte kritikokoak. 

Haatik, gure aportazioa horrentantxe amaituko balitz, ezer gutxi 

ekarriko genuke ikerkuntzaren mundura. Errealitatearen distortsio hori 

frogaturik -eta horretarako benetan adierazgarriak direla hurrengo 

atalean azaltzen diren ikerketak- guri interesatzen zaiguna zera da: 

distortsio hori zertan oinarritzen den, nola afektatzen dion 

komunikazio prozesuari, zertan aldaerazten diren komunikazio 

prozesuan parte hartzen duten elementuen funtzioak eta jokaerak eta 

abar. Hartara, ondorengo hipotesiarekin dihardugu lanean: 

Prentsa Bulegoek komunikazio prozesuan esku hartzen 

duten elementuen jokaera aldatzen dute. 

Ondorengo lerrotan baieztapen hau frogatzen ahaleginduko gara. 

Distortsioaren paradigma gisara "Sevillano" kasua jarri dugu 

ikerlan honetan zehar (ik. 4.1.3.). Baina distortsio hauek ez dira 

oraingo kontua. Ben H. Bagdikian-ek270 aipatzen duenez, mende 

honen hasieran, P.B.en aitzindarien arrastoak baziren nonon 

(1986:226): 

"Con excepción de los socialistas y los radicales, la 

mayoría de los periódicos publicaba [1911an] como noticias 

                                                 
270 El monopolio de los medios de difusión. A. l. 
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los boletines de prensa de las compañías e informaban de las 

huelgas y de los intentos por formar los sindicatos como si se 

tratara de crímenes". 

Oso interesgarria da aipu hau. Lehenik, P.B.en arrastoak mende 

honen hasieran kokatzen dituelako; bigarrenik, enpresaren mundua 

teknika hauen aintzidaria legez agertzen zaigulako eta, hirugarrenik, 

ezker aldeko prentsa praktika hauen kontra zegoela egiaztatzen 

delako.  

Ondoren, Bagdikian, EE.BBetan 1913an ikatzaren alorrean izan 

zen greban antzerako portaerak azaldu ziren (Bagdikian, 1986:228): 

"En 1913 en una huelga nacional de mineros del 

carbón, los periódicos y revistas publicaron como si fueran 

noticias textos redactados por los empleados de Rockefeller. 

Si algún periódico publicaba notas independientes sobre la 

huelga, se arriesgaba a perder la publicidad de cualquiera 

de las campañas del magnate como las del carbón, los 

ferrocarriles y la Standar oil". 

Rockefeller-ek erabilitako metodoen balorazioa albo batera 

utziaz, aipu hauek bide ematen digute gai oso garrantzitsu bati sarrera 

emateko: eritzi publikoaren sormena eta bere harremana P.B.ekin. 

Costa i Badia irakaslearen eritziz, egunkariari igorlearen papera 

atxekitzen dion teoria errebisatu behar da271. Bere ustez, teoria hori 

zaharkituta gelditu da, ez bait du kontutan hartzen azkenaldi honetan 

sortu diren beste hainbat fenomeno (1991:221).  

                                                 
271Costa i Badia, Pere-Oriol, Proyecto docente presentado al concurso de la  plaza de catedrático de 
Teoría, Historia y Estructura de la Comunicación Social. Barcelona. 1991. 
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Klaper-ek garatu zuen orratz hipodermikoaren teorian, esaterako, 

argi geratzen zen mezubidea komunikazioaren igorlea zela. Beste 

hainbeste uste izan dute funtzionalistek, Katz eta Gurevitch bezalako 

adituek eta teoria kritikoak ere (Costa i Badia, 1991:222).  

Denis Mcquail eta Mauro Wolf berriz haruntzago joan ziren 

euren teorietan. Costa i Badia-ren aburuz, doktrina klasikoek agerian 

uzten zituzten zenbait hutsune azpimarratzen zuten bi aditu hauek, 

tartean hedabidea igorlearen paperarekin soil soilik identifikatzen 

duena. Hona hemen, irakasle kataluniarrak jorratzen duen teoriaren 

muina (1991:222): 

"A la hora de analizar estos fenómenos que generan 

opinión pública empieza a ser más útil atribuir al medio de 

comunicación, no tanto el papel de emisor sino el papel del 

medio. Cada vez más la realidad social, las fuerzas que 

generan hoy en día opinión pública han ido sustrayendo en 

parte el papel del emisor al medio de comunicación para 

utilizarlo a la hora de generar opinión pública, más bien 

como canal".[Azpimarra gurea da]. 

Beraz, mezubidea galtzen ari da betidanik atxekitu zaion 

igorlearen papera eta, irakasle honen ustez bederen, kanalaren 

espazioan sartzen ari da. Iraulketa honen errudunak "igorle berriak" 

lirateke. Eta hauxe da Costa i Badiak igorle berriei buruz ematen duen 

definizioa (1991:226): 

"Hay que denominar nuevos emisores a todas aquellas 

fuerzas, entidades, personas, que aprovechan la 

permeabilidad del periódico para utilizarlo como medio a la 

hora de generar opinión pública". 
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Esan beharrik ez dago, gure P.B.ak "igorle berri" horien artean 

sartuko liratekela, berauek, medioen iragazkortasunaz baliatzen bait 

dira (ohikeriak) eritzi publikoarengana iristeko.  

Teoria hauek oso garrantzitsuak dira, gure tesiaren mamiari 

zuzen zuzenean heltzen diotelako.  Albiste-iturriak gero eta paper 

aktiboagoa jokatzen ari dira, normalean atxekitu zaien 

pasibotasuna gaindituz. Aldi berean, igorleak duen papera 

jokatzen dute -neurri batean behintzat-, komunikazioaren 

eskemaren barruan bete betean sartuz.  

Costa i Badia-k igorle berri horien artean bi mota ezberdin 

bereizten ditu: zuzenak eta zeharkakoak. Zuzeneko igorle berriak 

ondorengoak lirateke (1991:216): enpresak, Gobernuak (Estatukoak, 

zein autonomikoa eta udaletakoak), alderdi politikoak, instituzio 

publiko zein pribatuak, e.a. Zeharkako igorle berriak eritzi 

publikoarengana iristeko bitartekarien lana behar dutenak izango 

lirateke. Costa i Badiaren esanetan, hauxek: publizitate agentziak, 

kanpo harremanetrako enpresak, Komunikazio eta Irudi 

Aholkularitzak, prentsa-asesoreak, e.a. 

Irakasle kataluniarrak garrantzi handia ematen die azkenengo 

hauei eta "merkatu ekonomiaren ondorio" gisa ikusten ditu. Bere 

ustez, fenomeno hauek ez dira ikuspuntu "konspiratibotik" aztertu 

behar, (edozein baliabide erabiltzea zilegi da, eritzi publikoarengana 

iristeko) egungo gizartean marketing-aren kultura-k duen 

baliogarritasunaren ikusmiratik baizik. 
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5.3.- Gure hipotesia      

Ikerlan osoan zehar zehaztu eta azpimarratu dugu albisteak 

hautatzerako orduan -gatekeeping prozesuan- P.B.ek duten eragina. 

Eraginkortasun hori nola isladatzen den argitzea da ataltxo honen 

helburua.  

Pamela J. Shoemaker-ek proposatutako gatekeeping eredu 

berrian (ik. 2.9.3.3. puntua), hiru fase ezberdin bereizten dira: 

erakunde mailako gatekeeping-a, erakunde barruko gatekeeping-a eta 

intraindibidual mailakoa. Hirurak aztertu ditugu aitatu puntuan. Gure 

ustez, P.B.ek hiru fase horietan dute eragina . Horixe da, hain zuzen, 

ondorengo irudietan agertzen duguna. 

Azter dezagun bada, P.B.ek erakundeen arteko gatekeeping 

delakoan duten eragina.  

Mezubideetako gatekeeper-ak euren erabakiak hartzerako orduan 

hainbat faktoreren eraginpean daude: gizartean nagusi den ideologia 

eta kultura, iragarleen presioak, merkatuaren jokaerak, Gobernuen 

presentzia, e.a. faktore guzti horiek aztertu ditugu. Testuinguru 

honetan bete betean sartzen da P.B.en eragina. Gure ustez, P.B.ak 

erakunde informatiboak legez portatzen dira. Lehenengo eta behin 

informazioa jaso egiten dute euren iturrietatik (funtzionariak, 

politikariak, e.a.). Ondoren, forma ematen diote (prentsagiri bat, adi 
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bidez) eta -kazetal ereduak errespetatuz- mezubide guztiei igortzen 

diete.  

Erakunde informatiboan diharduten gatekeeper-ek kontutan har 

ditzakete ala ez material hauek. Baino edozein kasutan, beraiengandik 

jasotzen dituzten erizpideek eragin nabarmena izango dute albisteak 

hautatzerakoan. Edozein komunikabidetako erredaktore-buru batek 

konpetentziazko medioek nabarmendu dituzten gaiak kontutan hartzen 

dituen legez, modu berean ere gogoan izango ditu P.B.etatik 

ailegatzen zaizkion agiriak, konbokatoriak, ekitaldiak, txostenak, e.a. 

P.B.ek egun lortu duten garrantzia ikusirik, albisteen 

hautaketa prozesua baldintzatzeko daukaten ahalmena beste 

edozein erakunde informatibok duen hainakoa dela esan daiteke. 

Eragin hau oso nabarmena da instituzio publikoetako P.B.en kasuetan, 

beraiek mezubideen lana baldintzatzeko daukaten ahalmena oso 

handia baita. 

 

Ikustagun orain nolatan gauzatzen den eragin hori erakunde 

barruko gatekeeping prozesuan. Horretarako, ondorengo irudia bi 

partetan banatu dugu. Lehenengoak prozesu hori, P.B.-en 

bitartekaritzarik gabe nola gauzatzen den azaltzen du (beti ere 

Shoemaker-ek emandako ereduari jarraiki). Bigarrenak, berriz, 

prozesu hori P.B.en bitartekaritzarekin azaltzen du.

 Batean zein bestearen arteko ezberdintasunak agerikoak dira. 
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Lehenengo kasuan agertzen dira P.B.en bitartekaritzarik gabe 

bideratzen diren albiste iturriak. Tesi osoan zehar azpimarratu 

dugunez, albiste hauek hartzailearengana iristeko dauzkaten aukerak 

oso urriak dira. Horien ondoan, P.B.en bidez datozen notiziek 

hautatuak izateko aukera askoz gehiago daukate. Arrazoia oso 

sinplea da: bigarren kasuan, iturriak profesionalizatu egin direlako eta 

erakunde informatibo bakoitzaren ohitura eta ezaugarrietara hobeto 

egokitu direlako.  

Horregatik, lehen kasuan hamar albiste posibleetatik bi bakarrik 

iritsi dira hartzaileengana. Bigarren kasuan berriz, sei dira, 

audientziaraino iristen direnak. Proportzio hauek guztiz orientatiboak 

dira, noski. Ez dute, beraz, balore zientifikorik. Hala ere, badute 

errealitatearekin zerikusi nabarmena, VI. atalean ikusiko dugunez. 

Intraindibidual mailako gatekeeping prozesuari dagokionez, 

(ik. 2.9.3.2.1. eta 2.9.3.2.3.) P.B.ek eragin zuzena dute ere. Irudi 

honek, gatekeeper bakoitzak, erabakiak hartzerakoan kontutan hartzen 

dituen faktoreak erakusten dizkigu. Faktore hauek norberaren 

bizimolde eta esperientziaren eraginpean daude. Shoemaker-ek 

nabarmentzen dituen zortzi faktore hauetatik (norberaren baloreak, 

erabakiak hartzeko estrategiak, norberaren arauak, kazetari mota, 

erantzunkizun maila, ustekizunak, gertutasuna eta sozializazioak),  

P.B.ek azkenengo bien indarra -albistearen gertutasuna eta 

"sozializazioak" deitu dugun faktorea- azpimarratzen dutela esan 

behar da.  
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Gertutasunaren kasuan arrazoia oso sinplea da: P.B.ek 

mezubideentzako erabilgarriak izan daitezkeen produktuak ekoiztea 

dute helburu (albisteak gertu eduki). Hau da, beraien lana prentsagiri 

ttukunak, argiak, ongi eginak, behar den momentuan igorriak, e.a. 

ahalbideratzea da. Eta guzti horrek, noski, badu eragin nabarmena 

albistea hautatu ala alboratu behar duen pertsonarengan.  

"Sozializazioak" (organizational socialization) (ik.2.9.3.2.3.) 

deitutako faktorea azpimarratzerakoan, zera nabarmendu nahi izan 

dugu: gatekeeper-ek P.B.etako arduradunekin, lantzean behin, 

mantentzen dituzten solasaldi pertsonal eta profesionalak. Tesi 

honetan zehar, behin baino gehiagotan aitatu dugun fenomenoa da 

hau. Era honetan, kazetariak eta P.B.etako arduradunen artean, egunez 

egun, (beat erreportariak badira, askoz gehiago) sortzen joaten den 

harreman sinbiotiko-pertsonal-profesionala azpimarratu dugu. 

Gaurregun, bost urtetako esperientzia duten kazetari ia ia guztiek 

badute ezagun edo lagunen bat P.B.etan. Beraiekin mantentzen 

dituzten harremanak ez dira eten. Eta erlazio horiek esplikatzen dute, 

batzutan, zenbait albisteren argitarapena. Horrek ez du esan nahi, 

noski, kazetari horiek mehatxatuak izan direnik, edota presioak jasan 

dituztenik. Ez. Albiste horiek hautatzerakoan, ez dira P.B.en 

jabeengan pentsatzen ari, lankide-ohi bati mesede bat nola egin 

diezaioketen baizik. 

Gainerako sei faktoreetan P.B.en eragina ere presente egon 

daiteke, baino ez aipatu ditugun beste bi faktore horien 

intentsitatearekin behintzat.  
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*** 

José Antonio Mingolarra irakasleak jorratzen duen eskema 

haintzat harturik272, zeina W. Schramm-ek 1949an landu zuen 

berberean oinarritzen den273, ikusitakoak ikusi eta gero, zera 

ondoriozta dezakegu: landu berri ditugun hiru eskema hauek 

komunikazio prozesuan funtsezkoak diren hiru elementuekin zerikusi 

zuzena dute: igorle, kodifikazioa eta mezuarekin.  

Azaldu ditugun azkenengo hiru irudi hauek albisteen hautaketa 

prozesuarekin zerikusia dute. Eta funtzio horiek -albisteak aukeratu, 

txukundu, egokitu, erraztu, moldatu eta transmisio prozesurako 

prestatu- igorleari zuzen zuzenean dagozkio. P.B.ek aitatu ditugun 

jokaera guzti horiek nola aldatzen dituzten ikusi dugu ikerlan honetan 

zehar (albisteen aukeraketa, txukunketa, egokipena, errazpidea, 

moldaketa eta prestaketa). Argi dago, beraz, P.B.ek igorleak 

komunikazio prozesuan dituen funtzioak aldaerazten dituztela. 

Horregatik, atal honen amaieran azaltzen den irudian (beheko partean) 

igorleari dagokion funtzioa motelduagoa azaltzen dugu. 

                                                 
272 Mingolarra, J.A., "Komunikazioa, prozesu gisa" in Komunikabideak Euskal Herrian. Jakin 
aldizkaria. 1982ko urtarrila-martxoa, 22. zenbakia. 
273 Schramm, W., Proceso y efectos de la comunicación colectiva. Ciespal. Quito. 1969. 
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Bestalde, lan honetan zehar eta atal honetan ere, albiste-iturrien 

papera nola aldatzen ari den ikusi dugu. P.B.en kasuan, gainera, paper 

hori gero eta aktiboagoa da, aski frogaturik geratu den legez. Esan 

dugu ere garai bateko pasibotasun hura, gainditurik gelditu dela 

iturrien kasuan eta batik bat, P.B.en kasuan, beraiek baitira albiste 

izatearen iniziatiba hartzen dutenak. Costa i Badia irakasleak "igorle 

berri" hauek eritzi publikoa sortarazteko daukaten gaitasuna 

azpimarratzearekin batera, entitate hauek igorlearen papera -neurri 

batean behintzat- bereganatzen dutela esan du. Gure aldetik ere, 

P.B.ak komunikazioaren prozesuan bete betean sartzen direla 

aldarrikatu dugu.  Hori da hain justu ere "Prentsa Bulegoak" eta 

"Igorlea" izeneko lauki-zuzenen arteko intersekzioarekin adierazi nahi 

izan duguna. 

Tesi honetan zehar aitatu dugu ere, P.B.entzat zer garrantzitsua 

den erakunde informatiboen ohikeria eta ezaugarrietara egokitzea. 

Baita ere, horretarako mezubideetan darabilten kodigoa bereganatzea 

(mintzaira argia, zehatza, e.a.). P.B.ek erraztu egiten dute 

kodifikazioaren funtzioa, bai kazetal ikuspuntutik, baita 

teknikoki (gogoan izan aipatu ditugun aldaketa teknologikoak). 

Horregatik, hain zuzen, zirriborratu egin dugu, baita ere, elementu 

honek prozesu osoan betetzen duen funtzioa. 

Mezuaren kasuan, aldaketak oso nabarmenak dira (hurrengo 

atalean agertzen diren ikerketek halaxe erakusten dute ere). 

J.Ardoinok azaltzen duenez, mezua zera da (Mingolarra, 1982:17): 
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"zerbait adierazteko izaera bereko zeinuen multzo 

koherentea, erregela zehatz eta amankomunez ordenatua". 

Prozesu hau gauzatzeko behar diren baldintzak zeintzuk diren -

albiste-iturri gizatiarra, xedearen argitasun eta zehaztasuna, 

ekintzabide bat ezartzea e.a.- argi edukiz, P.B.en jardueraren 

ondorioz, mezua bera nabarmenki eraldatuta geratzen dela esan 

dezakegu. Gogoan izan behar da aurrez izandako prozesu guztia 

(iturriak, igorlea, kodifikazioa) "ikututa" gertatu dela ere. Aldaketa 

guzti horiek mezuaren baitan isladatuko dira. Eta horixe da irudian ere 

isladatzen dena. 

Kanalari dagokionez, ez dago funtsezko aldaketarik. P.B.ek ez 

dute kanalaren funtzioa oztopatzen edo aldaerazten. Alderantziz, 

batzutan, P.B.ek teknologia aurreratua erabiltzen dutenean -"bideo-

albisteen" kasua (ik. 4.3.1.)- kanalaren balizko gaitasuna indartu 

egiten dute, transmisio prozesuan sor daitezkeen balizko 

interferentzien arriskua ("zarata") gutxituz. Alde horretatik, P.B.ek -

zenbait kasutan- kanalaren sendotasuna areagotzen dutela esan 

daiteke. Horixe da irudian azpimarratu nahi izan duguna. 

Egoera honetan eta orain arte P.B.ek komunikazio prozesuan  

sortarazi dituzten aldaketak haintzat harturik -batik bat igorle eta 

kodifikazioaren kasuetan- guztiz posiblea da P.B.ek 

"fabrikatutako" produktu bat -albiste bat hain zuze n- 

kanaleraino zuzen zuzenean iristea, bestelako "esku-sartze" edo 

bitartekotza lanik jasan gabe. Posibilitate honen gauzapena bi 

faktore hauen baldintzapean egongo dira: P.B.aren profesionalizazio 
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maila eta albiste-iturri horrek sistema informatiboan duen kokapena. 

Hau da, produktua zenbat eta "profesionalagoa" izan -txukuna, argia, 

zehatza eta egokia- hainbat eta aukera gehiago izango ditu kanaleraino 

zuzen zuzean iristeko.  

Haatik, aukera hau ezerezean geldi daiteke bigarren faktorea 

betetzen ez bada. Hau da, batzutan nahiz eta mezubideetara produktu 

duinak eta egokiak igorri, P.B.a albiste iturri "legitimatuen" artean ez 

badago (iturri burokratikoak), bere lana ezerean gelditzen da. Horixe 

gertatzen zaie, adibidez, hainbat gizarte mugimenduren P.B.ei. 

Sistemak "saritzen" dituen albiste iturri legitimatuen artean ez 

daudenez, beraien produktuak sistematikoki zokoratuak eta baztertuak 

izaten dira, profesionalki bedeinkapen guztiak jaso arren.  

Beraz, igorle eta kodifikazioaren funtzioak gainditu ahal 

izateko, P.B.ek bi baldintza horiek ezinbestez bete behar dituzte: 

profesionalizazio maila altua izan eta sistema informatiboaren 

"konfidantzazkoa" izatea.  "Jauzi" hau bermatzen badu, P.B.ak 

"arrakasta" lortzeko aukera handiagoak izango ditu, bere mezua ia 

inolako "esku-sartzerik" gabe iritziko bait zaio hartzaileari. 

Deskodifikazioa, bestalde, mezua deszifratzen duen funtzioa da. 

Harrera funtzio zabalari dagokio. Deskodifikazioak, igorleak mezu 

konkretu baten bidez komunikatu nahi duenaren interpretazioa 

eskaintzen dio hartzaileari. P.B.ek ez dute -era aipagarrienean 

bederen- funtzio hau aldaerazten, hartzaileak berdin interpreta bait 

dezake P.B. baten bidez ala beste iturri batzuetatik datorren albiste 

bat. Beraz, deskodifikazioa ez da aldatzen. 
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Hartzailearen kasuan zer gertatzen den jakin aurretik, gogora 

dezagun elementu honi berezkoak zaizkion funtzioak. Lehenengo eta 

behin gogoan izan behar da hauxe dela komunikazio prozesuan parte 

hartzen duen  bigarren elementu gizatiarra, lehena igorlea bait zen. 

Bere helburua (Mingolarra, 1982:18) mezua hartu eta interpretatzea 

da, prozesua hasterakoan igorleak izan duen asmo eta esannahi 

berbera erakarriz. Beraz, funtzio horien artean mezuaren ulkerkuntza 

eta interpretazio zuzena dago. Ikerlan honen zehar esan dugu -zenbait 

kasutan- P.B.ek interpretazioaren funtzioa oztopa dezaketela, 

hartzailearen ez-jakintasuna areagotuz. Hori gertatzen da batez ere, 

albiste baten iturriak zehazten ez direnean. Edozein kasutan, aldaketa 

posible hau ez zaigu irudian isladatzeko bezain garrantzitsua iruditu, 

ez bait du funtsezko aldaketarik suposatzen. Horregatik ez dugu ezer 

berezirik nabarmendu hartzailearen kasuan. 

Feed-back funtzioa hartzaileak igorleari itzul-mezuak bidaltzeko 

duen gaitasuna da. "Komunikazio" prozesua egiazkoa izan dadin, 

funtzio hau betetzea ezinbestekoa da. Harreman-prozesu orotan 

ugariak dira garapen egokia oztopa dezaketen fatoreak: "zarata" mota 

guztiak (fisikoak, semantikoak, e.a.), komunikazio trabak (pertzepzio 

unean hartzaile zein igorlearengan, estimulu negatiboa ala inhibitzaile 

izatea, e.a.). Bistan denez, P.B.en dinamikak zerikusi gutxi du faktore 

hauekin. Orraitio, P.B.ek feed-back funtzioan funtsezko esku-

sartzerik ez dutela iruditzen zaigu 

Esandako guzti honek berbaieztatzen du atal honen hasieran 

jorratu dugun hipotesia, hots, P.B.ek komunikazio prozesuan esku 
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hartzen duten elementuen jokaera aldatzen dutela. Aldaketa horiek 

zertan oinarritzen diren banan banan ikusi dugu.  

Guzti hori da ondorengo irudian grafikoki azaltzen dena. Goiko 

partean, Komunikazio prozesuaren eskema tipikoa agertzen zaigu, W. 

Schramm-en eredua jarraituz Mingolarra, 1982:18). Beheko partean 

berriz, atal honetan aitatu ditugun aldaketak azaltzen dira. 

 

VI  ATALA  

Hipotesiaren egiaztapena: Gure 
ikerketak 
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6.1.- Sarrera gisa 

Atal honen xedea sinple bezain gutiziatsua da: aurreko bost 

kapituluetan jorratutako teoria guztiak praktikan frogatzea. 

Hartara, lau ikerketez baliatuko gara, hauetarik hiru ikerlan 

honen egileak buruturikoak eta bestea Inforpress Kontsulting-ak 

egindako inkesta batean oinarriturikoa. 

Ikerketa hauen muinean sartu aurretik, zenbait hitz erabilitako 

metodologiari buruz. Gure azterketen xedeak zerikusi handia du 

erakunde informatiboen barnean gauzatzen diren prozesu 

produktiboekin. Gogoan izan behar dugu, ikerlan honen helburu 

nagusia P.B.ek komunikazio prozesuan esku hartzen duten 

elementuen funtzioak zenbateraino baldintzatzen dituzten argitzea 

dela. Beraz, ezinbestekoa da albistearen prozesu produktiboari 

dagokion guztia arakatzea, behatzea eta lortutako emaitzekin 

ondorioak ateratzea.  

Helburu hauen gauzapena makina bat arazoren iturri izan 

zitekeen. Kontutan izan behar da, kazetal produkzioaren behaketak 

hainbat errezelo eta susmo sortarazi duela tradizionalki enpresa 

informatiboetan, batik bat editoreen aldetik. Mezubideetako ugazabak, 

editoreak eta goi kargudunak ikerketa hauez ez dira fidatzen, ez bait 

dakite emaitza horiei emango zaien erabilpena zein izango den. 
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Teun A. Van Dijk irakasleak gertutik jarraitu ditu prozesu hauek 

eta inork baino hobeto dakizki kazetal produkzioaren araketak 

dakarzkien arazoak274 (1990:182): 

"(...) el acceso a los procesos de producción 

periodística por parte de los investigadores de la 

comunicación de masas no es siempre fácil. Es muy difícil, 

por ejemplo, obtener datos naturales y directos sobre 

reuniones internas o consejos editoriales. Solamente cuando 

los investigadores ya conocen a un reportero o a un editor es 

posible acceder a dichos datos. Cuando se realiza un 

análisis crítico de los datos, uno se puede encontrar con 

todas las puertas cerradas. 

(...) Hemos observado previamente en nuestros 

diferentes estudios acerca de la prensa, que pocas 

instituciones son más alérgicas a la investigación crítica 

como la propia prensa. A diferencia de la mayopía de otras 

instituciones públicas, no acostumbra a publicar las críticas, 

debido a que la prensa raramente publica análisis críticos 

sobre sí misma". 

Gehiegi ez bada ere, gauzak zertxobait aldatzen ari dira. Egun, 

gero eta gehiago dira "irakurlearen defentsorea" deitutako irudia 

onartu duten egunkariak. Haatik, Van Dijk-ek aipatzen dituen 

zailtasun horiek berdintsu jarraitzen dute. Mezubideek eta kazetariek 

kritika egiteko ahalmena defendatzen dute eta eskubide osoz gainera, 

baina, aldi berean, beraiek ere hizpide eta kritikagai izan daitezkeela 

onartu beharko lukete. Hori da, hain zuzen, bai mezubideek eta baita 

kazetariek hain erraz onartzen ez duten eskubidea. 

                                                 
274 Van Dijk, Teun A., La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. Paidos comunicación. Barcelona 1990. 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  497 

Oztopo hauez konturaturik, azterketa honetan lantzen diren 

ikerbideek beste bide berri batzuk jorratu dituzte, kazetari eta 

editoreekin mantendu behar zen kontaktua inolaz ere sahiestu gabe. 

Abiapuntu gisa, ontzat eman genituen Van Dijk-ek berak gurea 

bezalako ikerketa bat lantzerakoan luzatzen zituen galderak 

(1990:142): 

"¿Cuál es la naturaleza de los diferentes textos input o 

textos fuente? ¿Cómo los escuchan y leen los periodistas y 

cómo se entienden y representan cognitivamente? ¿Qué 

información procedente de estos textos fuente se enfoca, 

selecciona, resume o procesa de otra manera para su posible 

uso en los procesos de producción de un texto periodístico? 

¿Cómo ocurre esto? ¿Quiénes están implicados en los 

muchos tipos de interacción verbal a través de los cuales 

estos textos fuente llegan a ser asequibles: las entrevistas, 

las llamadas telefónicas, las conferencias de prensa o hechos 

similares en los que los periodistas salen al encuentro de 

posibles fuentes informativas y personajes de la noticia? ¿ 

Cuáles son las diferentes reglas y limitaciones de este tipo de 

encuentros y en qué situaciones tienen lugar? 

Hauxek izan dira ere, neurri handi batean, geuk geure buruari 

egin dizkiogun galderak. Jakin nahi genuen, baita ere, kazetariek P.B. 

ezberdinei buruz daukaten eritzia, zeintzuk diren beraientzat 

sinesgarritasun gehien eta gutxien daukatenak, horren arrazoiak eta 

abar luze bat. Metodologia kontuetan, oso baliagarriak  gertatu zaigu 

bere garaian Leon V. Sigal-ek New York Times eta The Washington 

Post egunkarien iturriei buruz egindako ikerketa famatua. 

Lagungarriak, batez ere, iturriak sailkatzerakoan eta muestrak 

hautatzerako orduan. 
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Galderagai guzti hauek argitzeko lau ikerketa azaltzen dira. 

Hauxek dira bere izenburuak eta definizio laburra: 

•Madrilgo Gobernuaren informazioarekin egindako 

ikerketa.  P.B.ek kazetal produkzioarekiko burutzen duten 

bitartekaritza lana argitzea helburutzat duen ikerketa, zenbait testu 

input eta output-ekin izandako aldaketak analizatuz. 

•Inforpress Konsulting-ak egindako inkesta. Europako zazpi 

herritan, P.B.en onespenari buruz Aholkularitza honek egindako 

milatik gorako inkesten laburpena. 

•P.B.en presentzia prentsan (ikerketa konparatiboa 1978-

1992). P.B.ek izandako ugalketaren islada efektiboa neurtu nahi duen 

ikerketa. 

•Kazetariek P.B.ei buruz duten eritzia. Espainia zein Euskal 

Herriko mezubideetako zuzendari eta erredaktore-buruen artean 

egindako inkesta zabala. 

 

6.2.- Madrilgo Gobernuaren informazioarekin 
egindako ikerketa 

Ikerketa honen xedea, aitatu berri dugunez, P.B.ek kazetal 

produkzioan duten eragina neurtzea izan da. Hartara, Madrilgo 

Bozeramaile Ministeritzara jo dugu. Arrazoiak, ondorengo hauek. 

Batetik, Ministeritza hau da, ezbairik gabe, uneon Espainian dagoen 

P.B.rik handiena (eta eraginkorrena gaineratuko genuke), bertan 300 
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pertsonek lanean dihardutelako eta daukaten presupostua 2.000 

milioitakoa delako. Bestetik, albiste iturri bezala, Ministeritza honek 

duen profesionalizazio maila oso altua da, bertan hamarnaka kazetarik 

eta beste hainbat teknikarik lanean bait dihardute egunero (ik. 

2.6.1.1.).  

Kontutan izan behar da, gainera, arakatutako gaia -ministrarien 

Kontseiluak sortarazten duen informazioa- Estatuan dagoen 

erakunderik gorenari -Gobernu zentrala- dagokiola, eta beraz, 

garrantzi nahikoa duela eritzi publikoaren aurrean. Gainera, mezubide 

guztietako ostiraleroko agendetan gai hau azpimarratuta azaltzen da.  

Ikerketa burutzeko, Rosa Conde ministrariak ostiralero 

eskaintzen zuen prentsaurre batetan egon ginen, -1992ko ekainaren 

hasieran- bertan bildutako protagonista guztien jarrerak -kazetariak, 

bozeramalea, prentsa asesoreak, e.a.- behatuz eta interpretatuz.  Aitatu 

behar da prentsaurre hau eta asteartero Gasteizko Jaurlaritzaren 

bozeramaleak, Joseba Arregik, Ajuria Eneako jauregian egiten duen 

agerraldiaren artean ez dagoela kasik ezberdintasunik275, batera zein 

bestera joaten den kazetarien kopurua  eta mezubideen zerbitzurako 

jartzen diren baliabide teknikoak ezik.  

Kazetarien jarrera eta galderei buruz, zenbait ohar. Prentsaurre 

hauetan agertzen diren gaiak bi atal oso ezberdinetan bereizten dira: 

batetik, eztabaida politikoaren eraginpean dauden gaiak -alderdien 

arteko polemikak, gai gatazkatsuak, e.a.- eta bestetik, "gai 

                                                 
275 Ikerlan honen egileari, bere lanbide esperientziaren azkenengo sei urteetan astero Gasteizko 
Jaurlaritzaren prentsaurrekoetara joatea egokitu zitzaion. 
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administratiboak" bezala bataiatu ditugunak, hau da, Gobernuaren 

egitasmoen berri ematen duten asuntoak (izendapenak, plangintza 

bereziak, dekretuak, erabakiak, e.a.).  

Normalean, prentsaurre honetara joaten diren kazetariak beti dira 

berberak. Gobernuak burutzen duen lana juzkatzeko epaile ezin 

hobeak dira. Erreportari hauen galderak gai istilutsu edo polemikoei 

buruz izaten dira gehienetan, horiexek baitira, normalean, hurrengo 

eguneko titular nagusiak osatuko dituztenak.  

Bestalako gai "administratiboen" inguruan burutzen diren 

itaunak, eskuharki, polemika bilatu asmoz baino, argibide gehiago 

lortzeko gogoz egiten dira. Haatik, esan behar da ere batzutan, 

erreportariek prentsaurrean gai baten inguruan erakusten duten 

insistentziak ez duela maila bereko isladarik hurrengo egunean 

agertuko den informazioan. Gai "administratiboekin" sarritan 

alderantzizko efektua gertatzen da, hots, nahiz eta bozeramalearen 

agerraldian jakinmin gutxi sortarazi, hurrengo egunean tarte zabalak 

okupatzen dituzte egunkari guztietan. Horren arrazoiak asko izan 

daitezke: egitasmo instituzionalek duten garrantzi objetiboa (maiz 

hamarna edo ehundaka mila milioitako proiektuak dira), gaiek duten 

interes zabala (ehiza edo arrantzari buruzko araudi berriak, adibidez), 

erabakiek duten afektatu-kopurua (erregaien prezio-igoera, jubilatuen 

pentsioak, adibidez), e.a. Horrezaz gain, Gobernuaren inguruko 

medioek beti goraipatuko dituzte Exekutiboaren egistamoak eta 

eginpideak eta jarrera kritikoan daudenek berriz, gutxiagotu. 
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Lehenengo atalari dagokionez -galdera zorrotzen kasuaz ari gara- 

mezubide bakoitzak bere aldetik jotzen du, gehienetan, gai bati edo 

besteari garrantzi gehiago ala gutxiago emanez, baino beti norberaren 

ikuspuntu ideologikoarekin. Bigarren kasuan, medioen artean dauden 

ezberdintasunak ez dira hain nabariak, hau da, batzuk garrantzi 

gehiago ala gutxiago emango diote gai bati, baino egitasmo 

garrantzitsuak direnean, gehienak bat datoz bere tratamendu 

informatiboan. 

Horregatik, hain zuzen, puntu honetan burutu dugun ikerketa 

"gai administratiboekin" lotuta dago, albisteak sailkatzerakoan 

zailtasun metodologiko gutxiago aurkezten direlako. 

6.2.1. Metodologia. 

Ikerketa honek "Efe" eta "Europa Press" agentziek 1992ko 

maiatzaren 22 eta 29an izandako ministrarien Kontseilutik ateratako 

23 albisteri emandako tratamendua du aztergai. 

Horretarako alderatu dira, mezubide guztiei, prentsaurrea 

amaitutakoan, banatu zitzaien Referencia del Consejo de Ministros 

deitutako txostenean agertzen ziren testuak -input- eta aitatu bi 

agentziek bere abonatuei albiste horiei buruz igorritako "tomak" 

(output). Gure lana, bi testu horien artean dauden ezberdintasunak 

aztertzea izan da, hots, input eta output-en artean somatzen diren 

diferentziak. 

Bi agentzia hauek aukeratu ditugu, Estatuko ia hedabide guztiek 

bait daukate bata zein bestearekin kontratua. Esan beharrik ez dago, 
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agentziek igorritako testu hauekin, gero mezubide bakoitzak bere 

egokitze lan propioa burutuko duela, norberaren erizpide profesional 

edo ideologikoen arabera, noski. Baita ere, zehaztu behar da, 

normalean bi agentzia hauek aipatu erreferentzian azaltzen diren 

albiste guzti guztiak igortzen dituztela medioetara. 

Ikerketa honek, beraz, zerikusi zuzena du igorleak komunikazio 

prozesuan jokatzen duen paperarekin (albiste hautaketa eta egokiera, 

besteen artean). Grafikoki azalduta hauxe litzateke aztertu nahi 

duguna, hots input eta output horien artean dauden 

ezberdintasunak.  Argi geratzen da, beraz, erakunde 

informatibo bakoitza librea dela gero output horrekin nahi dituen 

eragiketak egiteko. 

Gobernuaren erreferentzian agertzen diren albisteen titularrak 

hauexek ziren: 

 

•1992ko maiatzaren 22an eginiko Kontseiluari dagozkionak 

(Ikus. Eraskinak: E.1.1.). 

  -Miguel Jabala González, embajador de España en 

Gabón. 

  -Extensión del coeficiente de Caja a las entidades 

oficiales de crédito. 

  -Juan José Badiola Díez, rector magnífico de la 

Universidad de Zaragoza. 
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  -Memorandum de entendimiento sobre transporte aéreo 

entre España y Estados Unidos. 

  -Concentración de las empresas Resib, S.A. y Sociedad 

de pilas secas Tudor S.A. 

  -Abono de diferencias retributivas por antigüedad al 

personal caminero. 

  -Salvador Florido, jefe de Seguridad de la presidencia del 

Gobierno. 

  -Programa de modernización de la agricultura española. 

  -Obras de regulación de la Laguna de Yeguas. 

  -Medidas para la gestión de los recursos hidráulicos. 

  -Reglamento de caza en las aguas y márgenes del tramo 

internacional del río Miño. 

  -Zonas de promoción económica en Asturias, Cantabria y 

Galicia. 

•1992ko maiatzaren 29an eginiko Kontseiluari dagozkionak. 

(Ik. Eranskinak: E.1.2.) 

  -Tratado de cielos abiertos. 

  -Cambio de siglas en las placas de matrícula en Girona. 

  -Importe de las tasas de la Jefatura central de Tráfico. 

  -Normas para la gestión del impuesto sobre actividades 

económicas. 

  -Inversiones de capital extranjero en Saes e 

Hidroaluminium System. 

  -Registros de intereses de altos cargos. 

  -Mariano Alonso, embajador de España en Arabia Saudí. 
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  -Pedro Moriyón, director general de defensa de la 

competencia. 

  -Santiago Gascón, rector magnífico de la Universidad de 

Oviedo. 

  -Programas de atención a la primera infancia y guarderías 

infantiles. 

  -Creación de la Comisión Nacional del clima. 

Jatorrizko prentsagiriak, agentziek mezubideetara pasatu zituzten 

albisteekin alderatu ditugu. Edukinean izandako aldaketak  

nabaritzeko hiru elemenu hauek izan ditugu kontutan: titularra, leada 

eta gainerako paragrafoak. 

Agentzietako kazetariek egin zitzaketeen aldaketak hiru eredutan 

sailkatu ditugu: 

A = Kazetariak jatorrizko testua -input- testualki errepikatu 

duen kasuetarako (estilo kontuak salbu) 

B = Kazetariak partzialki berregindako albisteentzat. 

D = Kazetariak albistea goitik behera berregin duenerako. 

6.2.2.- Emaitzak 

Behar diren araketa eta behaketak egin ondoren, hauxek dira 

ateratako emaitzak : 

 Beste modu batera azalduta, hauxe 

litzateke:  
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 Horrek esan nahi du, hamar albisteetatik, sei  ia ia testualki 

igorriak izan zirela mezubide guztietara (iragazki guztiak gainditu 

ondoren) kazetariaren "egokitze-lana"sinbolikoa izanik. Gainerako 

kasuetan kazetariak partzialki egokitu ditu testuak  (%30,5eko 

kasuetan).  Gainontzeko %8,3an kazetariek goitik behera berregin 

zituzten albisteak. 

Bi agentzien portaera ez da berdina izan ordea, hauxek izan dira 

agentzia bakoitzari egokitu zitzaizkion portzetaiak: 
 
Europa Press: 
A eredua = %75 
B eredua = %20 
D eredua = %5 
 
Efe: 
A eredua = %43,7 
B eredua = %43,7 
D eredua = %12,6 

Ondorioetara pasa aurretik, ohar bat. Aukeratutako muestraren 

tamainak -bi ministrarien kontseilua eta 23 albiste- ez du balore 

zientifiko edo estadistiko handirik. Hala ere, zenbait jokaeren erakusle 

izan daitekeela uste dugu. Horregatik jaso dugu hemen. 

6.2.3. Ondorioak 

Egoera ikusita, behar diren behaketak burutu ondoren eta 

lortutako emaitzak aztertuz gero, hauxek dira ikerketa honetatik atera  

daitezkeen ondoriorik garrantzitsuenak: 
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I.- Gai polemikoetan, P.B.en eragina jeitsi egiten da 

nabarmenki. Eztabaida politikoaren eraginpean dauden auzietan, 

mezubide bakoitzak bere joera azaltzen du. Kasu horietan, gailentzen 

den ikuspuntua mezubidearena da, eta ez P.B.arena. Horregatik, bere  

eraginkortasuna murriztu egiten da. Kasu honetan, oso interesgarria 

da, Rosa Conde Gobernuaren bozeramaleak, 1992ko maiatzaren 29ko 

prentsaurrean, sindikatuek aurreko egunerako (maiatzak 28) 

konbokatu zuten greba egunari buruz egin zituen adierazpenak nola 

jaso zituzten egunkari ezberdinek (ik. Eranskinak: E.1.3. El Consejo 

de Ministros en los medios). Punta puntako gaia zenez, mezubide 

bakoitzak hitz horiek modu batera ala bestera interpretatu zituen, 

nahiz eta funtsean denek informazio berbera izan. 

II.- Prentsaurrean dauden kazetariek, prentsagirien mamiari 

itsu itsuan atxekitu ordez, nahiago dute berezko erizpide 

profesionalak erabili. Moncloaratu ziren erreportariek bertan egon 

zirelako seinale eman behar zuten beren kroniketan. Ezin zuten, beraz, 

agentziak bidaltzen zuen testu berbera errepikatu. Orduan ere, P.B.en 

eraginkortasuna, zertxobait "ikututa" gera daitekeela esan daiteke. 

III.-  Gai "administratiboetan", P.B.en eraginkorta suna 

gehitu egiten da. Horren ondorioz, informazioak "uniformatu" 

egiten dira. Horren erakusle dira, "Efe" eta "Europa Press" albiste 

agentzien tratamenduari buruz egindako ikerketa eta ateratako 

emaitzak. Egunkarietan ere, gai hauek, polemikoak direnean baino 

harrera askoz uniformeagoa dute. Ik. bestela Eranskinak: E.1.4. 
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Administrazioaren goi kargudunen ondasun patrimonialei buruzko 

informazioak egunkari ezberdinetan izan zuen islada beretsua. 

IV.- P.B.en jarduerak igorlearen funtzioetan ditu zuzeneko 

eraginak. Horren ondorioz, kodifikazioa eta mezua bera ere, 

"ikutuak" geratzen dira.  Aurreko atalean planteiatzen genuen 

hipotesia garbiro aurreikusten da hemen. Kasu honetan, P.B.ak "igorle 

berrien antzera" funtzionatu du, albiste iturritik kanaleraino dagoen 

bidea ia ia inolako bitartekaritzarik gabe burutu bait du. Hala 

erakusten du, bederen, aztertutako albisteen %61,1ak. 

V.- Uniformitate maila oso ezberdinak erakusten dituzte 

"Efe" eta "Europa Press" agentziek. Azkenengo honen kasuan, 

informazio testualen portzentaia (A eredukoak) %75ekoa den 

bitartean, "Efe"-ren kasuan %43,7koa da. Gainera, "Europa Press"-en 

kasuan, informazioetan ez da sekula iturria aipatzen. "Efe"ren 

albisteetan berriz, honako hauek agertzen dira: "... según referencia 

del Consejo de Ministros..." edo  "... según informa el Ministerio del 

Portavoz del Gobierno". Alde horretatik, beraz, "Efe"ren tratamendua 

askoz profesionalagoa izan zen "Europa Press"ena baino. 

 

6.3.- Inforpress Kontsulting-ak egindako ikerketa 

Ikerlan honetan aitatu dugunez, Inforpress P.B.a mundu 

ekonomikoaren alorrean diharduen Kontsulting-a da. "Dialogue" 

sarearen barruan dago eta uneon bulegoak ditu Barcelonan eta 

Madrilen. Tesi honen egilea Inforpress-eko arduradunekin 
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elkarrizketatu zen 1991 eta 1992an Barcelona eta Madrilen. Orain arte 

aukera izan ez badugu ere, hemen eskertu egin behar dugu 

beraiengandik jasotako laguntza eta jarrera ona. Horren erakuslea da, 

hain zuzen, eskutartean duzuen bigarren ikerketa hau. Azterketa honi 

buruz dagoen material guztia "Eranskinak" delako liburukian aurki 

dezakezue (Ik. E.2.) 

6.3.1.- Metodologia 

Lan hau 1990ean gauzatu zen, ekainetik azarora bitartean. Berau 

izan zen, prentsa profesional, ekonomikoa eta teknikari buruz 

nazioarte mailan gauzatu zen lehen inkesta zabala. Berorren helburuak 

hauxek ziren: 

• Kazetarien interesak ikertu 

• Herri ezberdinen arteko informazio jarioaldiak identifikatu 

• P.B.ei buruz, kazetariek duten irudia arakatu. 

Inkestaren gauzapena eta koordinazioa SMART deritzan 

enpresari enkargatu zitzaion. Elkarte hau Business to business delako 

alorrean espezialdurik dago. 

Inkestak "Dialogue"276 sareko kanpo harremanetarako 30 

arduradunek burutu zituzten. Guztira 1.260 inkesta nominal bidali 

zitzaien, ondorengo zazpi herri hauetako kazetariei: Estatu espainola, 

Frantzia, Danimarka, EE.BB.ak, Alemaniako Errepublika Federala, 

Holanda eta Erresuma Batua). Kazetari guzti hauek prentsa teknikoa 

                                                 
276 "Dialogue", komunikazio ekonomikoaren alorrean espezialdurik dagoen P.B.en sarea da. Beraien 
arduradunen eritziz, 16.800 milioi pezeta fakturatzen du urtero, egun nazioartean dagoen lehen P.B.en 
sarea izanik. 
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eta ekonomikoan ziharduten. Guztira 440 erantzun jaso ziren. Beraz 

inkestatuen %35a. 

Inkestatuak esperientzia handiko profesionalak ziren. 

Batazbesteko esperientzia hamabi urtetakoa zen. Gutxienekoa 

Frantzian gertatzen zen -zazpi urtetako esperientzia- eta gehienezkoa 

Alemanian (hamasei urte). Ikertutako medio gehienak hilekariak ziren 

(%60,3). Baziren ere astekariak (%13,5), bihilabetekariak (%11,8) eta 

bestelako maiztasuna zeukatenak ere (%14,2). 

6.3.2. Emaitzak 

Inkesta honen emaitzak lau ataletan bereiztu ziren: 

• Prentsagiriak eta beren garrantzia 

• Kazetariak eta P.B.en arteko harremanak 

• P.B.en irudia 

• Nazioarteko informazioak. 

Ikus daitekeenez, gai guztiak oso interesgarriak ziren eta -modu 

batera zein bestera- gure tesiaren mamiarekin bete betean sartzen 

ziren. 

Prentsagiriak eta beren garrantzia. 

"Astero zenbat prentsagiri jasotzen duzun" galderari erantzunez, 

hauxek izan ziren jasotako emaitzak:  Beraz, kopuru oso 

altua da, ezbairik gabe. Inkesta berean kazetariei galdetzen zitzaien 
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baita ere, aurreko urtearekin konparatuz, prentsagiri-kopuru hori 

gehitu ala jeitsi egin zen. Kasu guztietan, kopuru hori gehitu zela 

erantzun zuten.  

Hauxek ziren ondorengo galderak eta erantzunak: 

 

Kazetariak eta P.B.en arteko harremanak 

Atal honetan egindako galdera guzietatik, hona hemen gure ustez 

ikerlan honi begira interes gehien piztu dutenak eta beraiei dagozkien 

emaitzak. 
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 Bereziki interesgarria da baita, ondorengo galdera: 

  

P.B.en irudia. 

Prentsa arduradunen lana ere epaitzen zen inkesta honetan. Bi 

galdera hauek nabarmentzen ziren: 

 

Bigarren galdera, zertxobait ezberdina zen. Inkestatuei hogeita 

bat epitetoren zerrenda eskaintzen zitzaien. Hauetatik, prentsa-

arduradun prototipoari gehien egokitzen zitzaizkionak hautatu behar 

zituzten. Hauxe zen zerrenda: kapaza, motela, honestua, maskulinoa, 

femeninoa, azkarra, efikaza, sofistikatua, argitsua, ongi informatua, 

leiala, alaia, irudikorra, esku zabala, dibertigarria, berritzailea, 

erredaktore ona, atsegina, elegantea, harroputza eta ergela. 

Hauek izan ziren herri bakoitzean hautatutako erantzunak: 

Estatu espainola: Kapaza, Efikaza, Erredaktore ona 

Frantzia:  Kapaza, Femeninoa Azkarra 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  512 

Danimarka: Kapaza, Erred. ona, Maskulinoa 

EEBB.:  Kapaza, Efikaza, Femeninoa 

Alemania:  Kapaza, Ong. infor., Erredaktore ona 

Holanda:  Kapaza, Efikaza, Ongi informatua 

Erresuma Batua: Kapaza, Femeninoa Efikaza. 

 

Nazioarteko informazioak 

Atal honetan egindako galderetatik ondorengoa azpimarratu 

dugu: 

 

Grafikoaz gain, interesgarria da baita ere beste datu batzuk 

ezagutaraztea. Adibidez, ikerketa egin zen garaian, Alemania zen 

prentsagiri gehien sortarazten zuen herria. Estatu espainola eta 

Frantziaren artean dagoen informazio jariaoaldia bigarren Estatuaren 

aldekoa da erabat (91/38,1). 

Baina ikustagun ondorengo kuadro hau, benetan argigarria baita. 

Bertan munduko herri garatuenen artean dagoen informazio jarioaldia 

azaltzen da. 

Hartzaileak  E.e. Fr. Dan. E.B. Ale. Hol. Er.B.     
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Igorleak   

Estatu espa.  - 38,1 17,8 22 45 18,6 46,0 

Frantzia   91 - 37,8 64,5 90 63,7 76,2 

Belgika   52 61,9 24,4 30,5 45 77,5 46,0    

Holanda   69 33,3 40 41,5 70 - 55,6 

Alemania   82 95,2 62,2 72 - 82,4 70,6 

Italia    69 71,4 26,7 48,8 70 37,2 60,3 

Norvegia   30 14,3 40 23,2 55 14,7 38,1 

Suedia   52 42,9 68,9 47,6 70 38,2 55,6 

Finlandia   30 23,8 37,8 23,2 55 19,6 38,9 

Danimarka  - 23,8 - 24,4 45 21,6 40,5 

EE.BB.ak   82 61,9 25,6 - 80 64,7 77,0 

Erresuma Batua  13 85,7 - 46,3 45 81,3 - 

  

Argi dagerrenez, Estatu espainola da atzerrira informazio gutxien 

igortzen duen Estatua. Inguruko herriak ere -Frantziaren kasua 

esaterako- Estatu espainolaren presentziaz, ez dirudi gehiegi ohartzen 

direnik. 

Grafiko eta koadroez gain, badira ere inkestan azaltzen ziren 

beste datu interesgarri batzuk eta orain arte aitatu ez ditugunak. 

Esatebaterako, inkesta erantzun duten aldizkarietako zuzendariek 

onartu egiten dute P.B.en informaziorik gabe beren plantila beste bi 

kazetariekin osatu beharko luketela. Datu hau ez da makala. Kontutan 

izan behar da inkesta erantzun duten aldizkarien batazbesteko plantila 

lau langileena zela. Horri, beste lau arduraldi osoko kolaboratzaileak 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  514 

gehitzen badizkiogu, zortzi pertsonetako plantila dugu. Beraz, datu 

hauen arabera, P.B.ek pertsonalgoaren gastuak %25ean murrizten 

dituztela esan daiteke. 

Bestalde, eta Estatu espainolari dagokionez, prentsa espezialduak 

ehun bat prentsagiri jasotzen du astero. Kopuru hau gainditurik 

gelditzen da prentsa ekonomikoa eta informatika alorretako 

aldizkariei dagokienez, astero 200 eta 300 arteko prentsagiri  jasotzen 

dutela aitortzen bait dute. 

Emaitzen atala amaiturik, bada  ondorioak ateratzeko garaia. 

6.3.3.- Ondorioak 

I.- Prentsa ekonomiko eta teknikaren alorrean ere, P.B.ak 

guztiz ezarrita dagoen errealitatea izateaz gainera, urterik urte 

goruntz doan fenomenoa da. Hala adierazten dute aurreko atalean 

emandako hainbat datuk. Adibidez, ehundik gora dira astero 

argitarapen hauek jasotzen dituzten prentsagiriak. Guzti honi, P.B.ek 

antolatzen dituzten prentsaurrekoak eta bestelako ekitaldi 

informatiboak, gehitu egin beharko genieke. Horrezaz gain, fenomeno 

honen hazkundea ez da gelditzen. Hala erakusten du, urterik urte duen 

gehikuntza geldiezinak (%8a). Estatu espainolaren kasuan, gainera, 

hazkuntza hau garrantzitsuagoa da oraindik -%10,2- hots, ikertutako 

zazpi herrien artean altuena. 

II.- Enpresa informatiboak P.B.en jardueraz baliatzen dira. 

Esan berri dugun bezala, P.B.ek pertsonalgoaren gastuak %25ean 
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murrizten dituzte. Argi dago beraz, Gabineteen esistentziak alde biei -

albiste-iturriak eta enpresa informatiboak- mesede egiten diela. 

III.-  Sektore honetan diharduten kazetariak oso selektiboak 

dira informazioa argitaratzerakoan. Hala adierazten du ondorengo 

datu honek: igorritako informazio guztitik, %21ak soilik laguntzen du 

artikulu bat egiten. Beraz, kazetari batek jasotzen duen hamar 

prentsagirietatik zortzik paperontzian amaitzen dute. Honek esan nahi 

du kazetariek erizpide propioak darabilzkitela euren albisteak 

hautatzerakoan. Datu hau ezinbestez kontutan hartu beharko dute, alor 

honetan diharduten P.B.ek. 

IV.- P.B.ek igortzen duten informazioaren kalitatea gero eta 

landuagoa izan behar da. Urterik urte, P.B.ek duten hazkunde 

geldiezinak, alde batetik, eta kazetarien selektibitateak bestetik, 

Gabinete hauen lana zorroztera behartzen dute, "argitaragai" den 

%21a horren barruan sartu nahi badute behintzat.  Mundu 

ekonomikoan dagoen lehiakortasuna ikaragarria da. Testuinguru 

honek posible egiten du bestelako fenomenoen agerpena: filtrazioak, 

esklusibak, presioak, e.a. 

V.- Erakunde barruko P.B.en bidez bideratzen den 

informazioa, Kontsulting-en bitartez ailegatzen dena baino  

gehiago da oraindik . Hau da, momentuz gehiago dira euren egitura 

barruan P.B.ak sortzen dituzten enpresak, zerbitzu hauek kanpoko 

Kontsulting edo Aholkularitzei enkargatzen dizkietenak baino. Datu 

hau bereziki interesgarria da Komunikazio Aholkularitzen fenomenoa 

gero eta gehiago zabaltzen ari den uneon. Ezin da ahaztu gainera, 
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inkestaren ekimena hartu duen taldea -Inforpress hain zuzen- 

Kontsulting bat dela. Alde horretatik, beraientzat datu hau bereziki 

aipagarria da. Inguruko herrietan dagoen errealitatea kontutan izanik, 

(Frantzia, Danimarka eta Erresuma Batua, batez ere), ondorengo 

urteotan mundu ekonomikoaren alorreko Komunikazio 

Aholkularitzek Estatu espainolean hazkunde bat izango dutela iragarri 

daiteke. Gehikuntza honen traszendentzia, uneon Europa osoa eta 

batik bat Estatu espainola jasatzen ari den krisi ekonomikoaren 

amaierak emango digu. Argi dago ere, krisi egoeratan, enpresarioek 

ezabatzen dituzten lehenengo gastuen artean, "publizitate eta 

marketing" alorrari dagozkion guztiak daudela. Beraz, Kontsulting-en 

hazkundea izango dela nahiko posiblea dela dirudi, baina krisia 

garaitutakoan. 

VI.- Kazetariek duten albisteen alderaketa-maila oso baxua 

da (%30a). Datu honen atzean, interpretazio ugari  egin daitezke. 

Indize urri honek agian albiste-iturrien sinesgarritasun maila handia 

esan nahi du (batez ere iturri ofizialak direnean). Edo baita ere, 

beharbada, prentsagiriek duten aurkezpena -kazetal ikuspuntutik- oso 

egokia dela mezubideentzat. Aukera biak batera ere aurkez daitezke 

prentsagiri berean. 

Edozein kasutan, datu hau guk lehendik susmatzen genuen joera 

bat berrestera dator: P.B.ek kazetarien erosotasuna laguntzen 

dutela. Hau da, kazetariak, kanpotik datorkien materialaren aurrean 

gero eta "erosoagoak" bihurtzen ari direla eta -sarritan- prentsagiriak 

itxura ona badu,  bestelako alderaketak egin gabe ontzat ematen 
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dutela. Gogoan izan bestela "Sevillano kasua"rekin gertatutakoa (ik. 

4.1.3.). 

Bestalde, alderaketa-maila baxu honek agerian uzten du beste 

fenomeno bat, eta zera da: kazetari batek prentsagiri bat 

argitaratzeko erabakia hartu eta gero, -%21a hori- gutun horrek 

aukera handiak ditu (%70a) hartzailegoarengana baldintza 

onenetan iristeko. Beraz, P.B.en lanak helburu hori kontutan izan 

behar du beti: erakunde informatiboetan ezartzen diren pasabide 

(gates) posibleak gainditzea, hots, %21eko "pribilegiatu" horien 

artean sartzea. 

VII.- Mundu ekonomikoan dabiltzan prentsa-arduradunek 

mezubideetako kazetarien artean oso irudi ona dute. Horren 

adierazle garbia da prentsa-arduradunen jarreren inguruan azaldu 

dugun grafikoa. Bertan, balore negatiboek -"inefikaza" eta "batere 

lagunkorra"- 16,9 puntu bereganatzen duten bitartean, positiboek -

"efikaza", "ardura handikoa" eta "lagunkorra"- 95,1 lortzen dute. Aldi 

berean, aipatzekoa da herri guztietan, mezubideetako kazetariek 

prentsa-arduradunengan gehien atsegin duten bertutea gai izatea 

dela (kapaza). Inkesta hau baliagarria da ere herri bakoitzaren 

nortasuna eta idiosinkrasia egiaztatzeko (balore femenino eta 

maskulinoen arteko ezberdintasunak, e.a.). 

VIII.- Atzerritik datozen prentsagiriek onespen maila oso 

altua daukate. Argitaratuak izateko aukera gehiago dituzte 

bertoko gutunek baino.  Argitaratze-portzentaia bien artean  dagoen 

alde izugarria -21a eta %65a- benetan esanguratsua da. Kasu honetan 
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interpretazio ugari ere egin daitezke. Gure ustez, faktore kulturalek eta 

soziologikoek zerikusi handia dute fenomeno honetan. "Kanpotik 

datorrena beti da etxekoa baino hobea", dioen esaera zaharrak 

indarrean dirau oraindik ere. 

Edozein kasutan, Estatu espainolak kanpora igortzen duen 

informazio kopurua ezin pobreagoa da, atal honen barruan sartu 

dugun koadroak garbiro ilustratzen duenez. Argi dago, Estatuko 

enpresek atzerrian duten irudia hobetzeko lan eskerga egin behar 

dutela. Atzerriko prentsagiriek duten onespen maila altua kontutan 

izanik, lan hori oso emankorra izan daiteke. Bereziki harrigarriak dira, 

Alemania (%94,7), EE.BBak (%87,7) eta Erresuma Batua (%85,6) 

bezalako herriek kanpoko prentsagiriak onartzeko daukaten jarrera 

baikorra. 
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6.4.- P.B.en presentzia (ikerketa konparatiboa 
1978-1992) 

Ikerlan osoan zehar behin eta berriz azpimarratu dugu P.B.ek 

azkenengo urteotan izan duten ugalketa etengabea izan dela. Zenbait 

datu argigarri ere eman dugu: egun Estatuan dauden 500 enpresa 

garrantzitsuenetan P.B.ak daude, Herri Ardularitzan urtez urte 

Gabinete hauek izan duten gorakada, e.a. 

Ikerketa honen xedea ugalketa horrek prentsan izan duen islada 

neurtzea da. Neurketa hau benetan adierazgarria izan zedin, ikerketa 

bi urte ezberdinetan zentratu genuen: 1978 eta 1992. Hautaketa ez zen 

apetaz edo kapritxoz egin. Gure asmoa garbi zegoen: transizio 

politikoaren hasera eta egungo egoeraren artean dauden 

ezberdintasunak -P.B.en presentziari dagokionez- aztertzea. Asmo 

hori betetzeko garbi asko geneuzkan baita ere zeintzuk ziren bete 

behar genituen helburuak: 

* Garai bietako albiste-iturriak zehatz mehatz aztertu eta sailkatu. 

* P.B.ek kazetarien ekimenak zenbateraino baldintzatzen 

dituzten ikertu. 

* Garai batean zein bestean kanpo eta etxeko produkzioaren 

artean dagoen erlazioa azaldu. 

* Egunkari ezberdinek P.B.en informazioei ematen dieten 

tratamendua (kokapena, argazkia bai ala ez, e.a.) aztertu. 

 

6.4.1.- Metodologia 
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Leon V. Sigal-ek New York Times eta The Washington Post 

egunkariekin egindako ikerketa gogoan izanik277 (1978:150) baina 

inolaz ere eredu bakartzat hartuta, ikerketa burutu aurretik, 

lehendabizi, gure lagina edo muestra zein izan behar zen mugatu 

behar genuen. Horregatik, ikerketa informazio politikoa ren alorrera 

murriztea erabaki genuen. Honen arrazoia oso sinplea zen: garai 

bateko eta besteko datuak alderatu behar bagenituen, hobe zen esparru 

zehatz bat hautatzea, ikerketaren zehaztasun zientifikoa bermatu 

asmoz. Informazio politikoa P.B.en probaleku nagusia  (mundu 

ekonomikoa ahaztu gabe) izan zela kontutan izanik, muestra honi ezin 

egokiagoa zela generitzon. Bestalde, egunkari gehienetan informazio 

politikoa ikurtzat hartzen den sekzioa da. 

Hurrengo erabakia egunkarien hautaketa izan zen. Ondorengo 

bost egunkari aukeratu ziren: El Correo español-El pueblo vasco, 

Deia, Egin, El Pais eta ABC. Denak "erreferenteak" dira, bakoitza 

bere lurraldean. Lehenengo hirurak Euskal Herrian eta azkenengo 

biak Espainian. El Correo-ren kasuan, Hego Euskal Herrian gehien 

saltzen duen kazeta delako eta Deia eta Egin berriz abertzaletasunaren 

korronte biak ordezkatzen dituztelako. El Pais eta ABC-ren hautaketa 

argi dago ere, egun Espainian gehien saltzen duten egunkariak izateaz 

aparte, joera ideologiko enfrentatuak (sozialdemokrata eta 

kontserbadora) ordezkatzen dituztelako. 

Garaiak -1978 eta 1992- arras ezberdinak ziren. 1978an, 

informazio politikoa garatzen hasi zen. Transizio politikoaren 

                                                 
277 Reporteros y funcionarios. A. l. 
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hasierako garaiak ziren. Diktaduraren erreferenteek ez zuten balio, are 

gutxiago informazioa jorratzeko unean. P.B.en presentzia pixkanaka 

pixkanaka zabaltzen joan zen, baino indefinizioa oraindik nagusi zen.  

Hasiera batean, politikariek hartu zituzten bere gain 

prentsarekiko harremanak (ik. 2.5.). Kazetariak, batez ere 

kazetagintzara inkorporatu ziren azkenengo belaunaldiak, balore 

demokratikoen defentsan atera ziren. Transizio politikoaren kronika 

idazterakoan, aditu guztiak bat etorri dira prentsak jokatu zuen papera 

azpimarratzerakoan. 

Egia esan, 1978an P.B.en ezarrera oso motela zen, gaur egun 

daudenekin alderatuz gero. Baino baziren, P.B.en aintzindariak izango 

zirenak, hau da, alderdi politikoak, instituzioak, e.a. eta kazetarien 

artean bitartekaritza lana burutzen zuten pertsonak. Sailkapenak 

egiterako orduan, bitartekaritza funtzio hori, P.B.a bezala kontsideratu 

dugu. 

1992an, ordea, politikari eta kazetarien arteko harremanak asko 

aldatu dira. Albiste iturriak "profesionalizatu" egin dira erabat 

(P.B.ak). Bere presentzia administrazioaren bazter guztietara hedatu 

da. Politikariak ez dira orain zeregin hauen erantzuleak. Horretarako 

P.B.etako arduradunak daude,  normalean, komunikabideetan hainbat 

urtetako esperientzia duten profesionalak.  

Guzti honegatik, garai biak alderatzeari oso interesgarria 

generitzon, batean zein bestean agertzen ziren ezaugarriak arras 

ezberdinak zirelako. 
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Muestra ehun albisteren inguruan gauzatu genuen, (ehun 1978an 

eta beste hainbeste 1992an). Kasu bietan, garai bakoitzeko albiste 

guztientzat aukeratutako hileak berdinak izan ziren: maiatza 1978an 

eta iraila 1992an. Bost egunkari genituenez, kazeta bakoitzeko 20 

albiste ziren aztergai. Era horretan, 1978tik ehun albiste izan genituen 

aztergai eta beste hainbeste 1992tik. 

Albisteen sailkapena eta azterketa egiteko fitxa bat burutu behar 

izan genuen. Kasu guztietarako erabili zen eredua, hauxe izan zen:  

 

   Fitxak bi parte arras diferenteak zituen. Hemen ikus 

daitekeenez, goiko aldea guztiz deskriptiboa da. Bertan azaltzen da 

zein egunkaritan argitaratua den albistea ("medioa"), noiz (eguna), nor 

den egilea  eta zein sekziotan agertu zen ("Politika", "Nacional", 

España", e.a.). Baita ere, albistearen titularra eta bere garrantzia 

zehazten dira. Horretarako aipatu behar zen aukeratutako albistea 

zenbat zutabetara agertzen zen eta argazkiaren laguntzaz azaltzen zen 

ala ez.  

Hemen nabardura bat egin behar da. Aztertu ditugun bost 

egunkarietatik ezberdinena  Abc izan da. Beste guztiek ezaugarri 

nahiko berdintsuak zituzten: tamaina, argazkien tratamendua, 

zutabeak, e.a. Baina ABC oso ezberdina da. Jakina denez, kazeta 

honek ez du argazkirik ateratzen barne orrialdeetan (sekzio zehatz 

batean azaltzen diren apur batzuk ezik). Horrezaz gainera, bere 
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formatoa ere berezia da, besteak baino dexente ttikiagoa. Horren 

ondorioz, bere informazioak -gehienez- hiru zutabetara doaz.  

Abc ez da izan ordea, arazo bakarrak aurkeztu dizkigun 

egunkaria. Deia eta El Correo-ren kasuetan baita ere, zenbait arazo 

metodologiko agertu ziren, beraien zutabe ereduak besteetatik 

ezberdinak zirelako (sei zutabe Deiaren kasuan eta zutabe bikoitzak 

El Correo-n). Kasu guztietarako -Abc,  Deia, El Correo-erabaki 

berdina izan da: proportzionalitatea mantentzearena, hots, batzuk eta 

besteen garrantzi maila parekatzearena. Era horretan, adibidez, Abc 

egunkarian hiru zutabetara zihoazen informazioak, beste egunkarietan 

bost zutabetara doazenekin parekatu ditugu, kasu guztietan informazio 

horri eman zaion tratamendua gorena izan baita.  Berdin Deia eta El 

Correoren kasuan (seikoak bostekoekin parekatu ditugu, bostekoak 

laukoekin, eta horrela hurrenez hurren). 

Bestalde, Abc-en agertzen diren marrazkiak argazkiak balira 

bezala kontsideratu ditugu. Era horretan, arazo metodologiko guztiak 

gainditurik gelditu ziren. 

Fitxaren beheko partean agertzen den informazioa hiru zatitan 

bereizturik dago, albiste-iturriaren nortasunari so eginez.  

Lehenengo laukian Kanpoko produkzioa sartu dugu. Hots, 

egunkariak produzitzen ez duen atala. Sail honen barruan, beste hiru 

kategoria agertzen dira, albistearen jatorriari begira: 

a) P.B.ek sortutakoa   b)Agentziak d)Noizik behineko 

        iturria 
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Ikerketa aurrera joan ahala, hemen beste nabardura bat egin 

beharrean aurkitu ginen. Agentzien bidez ailegatzen diren albiste asko 

eta asko P.B.ek emandakoak dira. Zehaztasun hau fitxan agertu  ez 

arren, bai agertuko da ordea gure emaitzetan. 

Bestalde, sail honetan agertzen den lehenengo aukera (P.B.ek 

sortutakoak) erabili dugu P.B.en bidez ailegatu eta hitzez hitz 

argitaratu diren albisteentzako soil soilik, hau da, kazetariak inolako 

bitartekaritza edo esku-sartzerik izan ez duen kasuentzako. 

Bigarren laukian -etxeko produkzioari dagokion tartea- beste bi 

kategoria handi azpimarratu ditugu: 

a) P.B.en bitartez lorturiko albistea (kasu honetan kazetariaren 

partehartzearekin, ulertzen da). 

b) Kazetariak bestelako iturriekin lortutako albist ea, hau da, 

erreportariak bere kabuz landutako informazioa. 

Lehenengo kategoriaren barruan ondorengo lau posibilitate 

hauek agertzen ditugu: 

a.1.- Prentsagiria 

a.2.- Prentsaurrea  

a.3.- Deklarazioak    

a.4.- Bestelakoak (filtrazioak, "off the record", e.a.) 

Era horretan, P.B. batek bidal edo gestiona ditzakeen albiste 

posible guztiak azaltzen dira. Bigarren kategorian berriz, esan bezela, 

kazetariak landutako informazioak . 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  525 

Fitxaren azkenengo partean hirugarren kategoria azaltzen da, 

"bitarikoa" izenekoa. Aukera hau erabili dugu kanpo zein etxeko 

produkzioa uztartu dituzten albisteentzako. Adibidez, maiz gertatzen 

da P.B. batek -gertaera edo gatazka baten aurrean- bertsio bat 

plazaratzen duela. Ikuspuntu hori osatzeko, kazetariak, bere kabuz, 

beste bertsioa landu behar du. Alde biak uztartzen direnean -kanpoko 

eta etxeko produkzioa- orduan, "bitarikoa" edo "mixtoa" izeneko 

aukera erabili dugu. 

 Iturrien sailkapena beti egin da testuaren arabera, hau da, 

albistean aitatzen zen jatorriari so eginez. Behin baino gehiagotan 

gertatu da -dela kazetariaren zabarkeria edo dela bestelako arrazoia- 

iturrien nortasuna ez zela garbi azaltzen. Kasu horietan, ikerlanaren 

egileak arlo honetan -informazio politikoa- zuen esperientziaz 

baliatuz, zitekeen aukerarik logikoena hautatu du. Egia esan, kasu 

hauek oso gutxi izan dira.  

6.4.2.- 1978. Emaitzak 

Behar diren  azterketak gauzatu ondoren, hona hemen 1978ko 

atalari dagokionez atera diren emaitzak (Ik. Eranskinak, E.3.1.) 

Produkzioaren jatorriari begira, hauxe: Kanpoko produkzioa %33, 

Etxeko produkzioa %64 eta "bitarikoa" %3.  
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Albiste-iturriaren jatorriari begira, hauxe: kazetariak landutakoak 

%44, P.B.en bidez %30, Gainerakoak (agentziak, noizik behineko 

iturriak, bitarikoak) %26. 

 

Ikertutako albistearen perfila, hauxe zen: albiste laburra eta 

laguntza grafikorik gabea. Kontutan izan behar da ikertutako 

albisteetatik, argazkiaren laguntzaz 28 bakarrik agertzen zirela. 

Gainontzeko 78ak inolako laguntza grafikorik gabe azaltzen ziren. 

Zutabeen banaketari dagokionez, gehien ugaldu zirenak bi zutabetara 

zihoazenak izan ziren (%41). Ondoren zutabe bakar batetara 

zihoazenak zeuden (%18a). Gainerako baloreak hauexek ziren: hiru 

zutabetara, %16a; lau zutabetara, %15a eta bost zutabetara %10a. 

 

 

 

 

 6.4.3. 1978. Ondorioak 
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Ikusitakoak ikusi ondoren, hona hemen atera daitezkeen 

ondoriorik aipagarrienak: 

I.- Transizio politikoaren hasieran, P.B. gehienak oraindik 

egituratu gabe zeuden. Hautatutako muestrak halaxe erakusten du. 

Albisteak sakonki aztertuz gero, erraz antzematen da fenomeno hau.  

II.- Kazetari eta politikarien arteko harremanak zuzenak, 

bitarteko gehiegirik gabeak eta elkarrekiko konfidantzan 

oinarritutakoak ziren.  Muestran azaltzen diren albisteak xeheki 

aztertuz gero, halaxe frogatzen da. Garai hartan kazetari eta 

politikarien arteko harremanak oraindik ere ofizializatu gabe 

zeudenez, ez zeukaten egun daukaten instituzializazio eta formalismo 

maila. Maiz, albisteen barruan honelako formulak azaltzen dira "...ha 

declarado a este periódico" eta antzekoak. Bizitza politikoak bizi 

zuen zalantza unea fenomeno honen lagungarria izan zen.  

III.- 1978ko panorama informatiboan, P.B.en presentzia 

garrantzitsua da. Halaxe erakusten du ondorengo datu honek: 

albisteen %30a P.B.en bidez argitaratu zen. Beraz, nahiz eta guztiz 

osaturik ez egon, P.B.ek bazuten garai hartan ere eragin nabarmena. 

IV.- Albistearen ekimena kazetariari zegokion. Oso 

adierazgarria da albiste-iturrien arabera egindako sailkapena. Bertan, 

garbiro azaltzen da kazetariak landutako albisteak nagusi zirela 

(%44a). Datu hau are eta interesgarriagoa da 1992ko emaitzekin 

alderatuz gero. 
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V.-Etxeko eta kanpoko produkzioaren arteko oreka 

lehenengo balorearen aldekoa zen nabarmenki (64/33). Datu honek 

asko esan nahi du medioen alde, beren produkzioaren tarte gehiena eta 

garrantzitsuena beraien eskuetan geratzen dela adierazten bait du. 

VI.- Albistearen tratamenduari dagokionez, garai hartako 

erizpide profesionalak -gaurkoekin alderatuz gero- oso 

ezberdinak ziren. Nabari nabaria zen argazkiak testuarekiko jasatzen 

zuen menpekotasuna  (%28ak bakarrik zeukan laguntza grafikoa). 

Garai hartako albisteak ere oraingoan baino dexente laburragoak 

ziren. Hurrengo ataltxoan ikusiko dugunez, egungo albisteak 

luzeagoak eta argazki gehiagoren laguntzaz agertzen dira. 

VII.- Albiste gehienak sinadurarik gabe azaltzen dira. Egin-

en kasuan, "Egin" agertzen da albiste gehienen egile gisa. El Pais-en 

kasuan, ez da inolako sinadurarik agertzen. Deia-k ere ez du inoiz 

albistearen egilearen nortasuna zehazten. El Correo-n ia albiste 

guztiak agentzienak ziren (hemeretzi). Abc-k gehiago zehazten zuen 

("De nuestro corresponsal" "de nuestra redacción", e.a.). Batzutan 

kazetariaren izena ere gaineratzen zuen. Urteak pasa ahala, albisteak 

pertsonalizatu egin ziren. Egun egunkari ia guztiek sinatzen dituzte 

euren albisteak. 

6.4.4.- 1992. Emaitzak  

Behar diren  azterketak gauzatu ondoren, hona hemen 1992ko 

atalari dagokionez atera ditugun emaitzak (Ik. Eranskinak, E.3.2.) . 
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Produkzioaren jatorriari dagokionez, hauxe da: Kanpoko 

produkzioa %29, Etxeko produkzioa %64, "Bitarikoa", %7. Grafikoki 

azalduta, honela geratuko litzateke: 

 

Albiste-iturriaren jatorriari begira, datuak hauxek dira: P.B.en 

bidez %52, kazetariak landutakoak %22, Gainerakoak (agentziak, 

noizik behineko iturriak, bitarikoak), %26. Grafikoki azalduta, honela 

geratuko litzateke: 

 

Argazkiaren tratamenduari dagokionez, datuak hauxek dira: 

 

Zutabeen banaketari buruzko datuak hauxek dira: 

 

6.4.5.- 1992. Ondorioak 
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Ikusitakoak aztertu ondoren, hauxek dira 1992ko atalari 

dagokionez atera daitezkeen ondoriorik garrantzitsuenak: 

I.- 1992an P.B.ak guztiz osaturik dagoen errealitatea da. 

Haserako duda-mudak alde batera utzita, entitate hauek guztiz 

gorpuzturik azaltzen zaizkigu egungo panorama informatiboan. 

II.- Kazetari eta politikarien arteko harremanak bi deratu -

normalizatu egin- dira. Normalizazio honetan, P.B.en eragina oso 

nabaria izan da, beraiek izan baitira harreman horien erantzule 

nagusiak. 

III.- P.B.ek kazetal produkzioan duten eragina oso 

nabarmena da.  Albiste erdiak baino gehiago (%52a) Gabinete hauen 

bidez argitaratu ziren. Beraz, P.B.ek gure sistema informatiboan duten 

eragina, urteak pasa ahala, gehitu egin dela, esan daiteke. Ondorengo 

ondorioa datu honen ildotik datorkigu. 

IV.- Kazetariak bere kabuz landutako albisteen kopurua 

jeitsi -murriztu- egin da oso nabarmenki gainera. P.B.en eraginak 

izan duen gehiketa berbera (22 puntu) jeitsi du ere "kazetariak 

landutako albisteak" izeneko baloreak (44tik 22ra). Datu honek  

aparteko garrantzia du eta ondorengoa baieztatzeko bide ematen digu. 

V.- P.B.ek eragin nabaria dute kazetal lanbidearen baitan. 

Gabinete hauek kazetarien eguneroko lanean aldaketa garrantzitsuak 

sortarazten dituzte. Beraien jarduera gero eta gehiago abiatzen da 

ohikeriaren bidetik. P.B.ek kazetariak gero eta nagiagoak bilakatzen 

dituzte. 
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VI.- Lehentasun informatiboak definitzerakoan, egunkari 

guztiek, beraiek landutako gaiak hobetsi dituzte, P.B.ek 

igorritakoen kalterako.  Ondorio honek aurreko biek duten hainako 

garrantzia du. Kazeta guztiak bat etorri dira erizpide honetan. Guztiz 

logikoa da gainera. Hau da, norberak bere kabuz egiten duenak beti 

izango du garrantzi gehiago -tratamendu hobea- kanpotik bidalitako 

zerbaitek baino, mezubide bakoitzaren nortasuna etxeko produkzioan 

eta ez kanpokoan oinarritzen baita. Bildutako albisteak aztertuz gero, 

berehala frogatzen da fenomeno hau. P.B.ek bidalitako gaiak ez dira -

normalean- orrialdea "irekitzen" duten horietakoak. Aldiz, orrialdeen 

beheko parteetan azaltzen dira eta -gehienez jota- bi edo hiru 

zutabetara dihoaz. Aitzitik, P.B.ak gero eta baliagarriagoak dira "gaiak 

altzatzeko", hots, kazetariak "pistaren  gainean" jartzeko. 

VII.- Albistearen tratamendua nabaro aldatu da. Askoz 

gehiago dira orain argazkiaren laguntza duten kazetak (52). Albisteen 

zabalera ere aldatu da. Notiziak luzeagoak eta sakonagoak dira. 

1978an gertatzen ez zen bezala, hiru, lau eta bost zutabetara dihoazen 

albisteak hobesten dira orain. Egunkari guztiek, bestalde, sinatu egiten 

dituzte euren albisteak. 

6.4.6.- 1978/1992. Ondorio orokorrak 

Garai biak -1978 eta 1992- alderatuz gero, hemen aitatu ditugun 

ondorioen baliagarritasuna gehiago azpimarratzen da. Aldera ditzagun 

grafikoki aurreko ataletan nabarmendu ditugun balorerik 

garrantzitsuenak. 
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Konpara ditzagun, lehendabiziz, produkzioaren jatorriari 

dagozkion datuak: 

 

Eta orain albisteen iturriei dagozkienak: 

 

Aztertu beharrekoa arakatu ondoren, hona hemen ondorio 

orokorrak: 

I.- P.B.ek kazetal produkzioa baldintzatzeaz gain -egun, bide 

honetatik albisteen %52a bide bait dator- kazetal lanbidearen 

baitan ere aldaketa nabarmenak sortarazten dituzte. Bigarren 

grafikoan nabaro dagerrenez, 1978tik 1992ra bitartean "kazetariak 

landutakoak" deitutako baloreak izan duen jetsiera, "P.B.en bidez" 

izenekoak izan duen gehiketaren baliokidea izan da (22 puntu). 

Gabinete hauek kazetal ohikeriez baliatzen direnez, kazetal 

produkzioa nagitu eta mezu informatiboa pobretu egiten dute, 

ohikeriaren bidetik gero eta gehiago sakonduz. Grafikoa ikusita, argi 

dago ere, segurtasun ezaren aurrean, kazetariek nahiago dituztela 

albiste-iturri egonkorrak, hots, zalantzak sortarazten ez dizkieten iturri 

informatiboak. 
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II.- Kanpoko eta Etxeko produkzioaren artean berriz, ez da 

aldaketa nabarmenik gertatu. 1978an eta 1992an kanpoko 

produkzioaren aurrean (agentziak, e.a.), etxeko produkzioa zen nagusi 

(Ik. lgo. grafikoa).  

III.- Kazetari eta politikarien arteko harremanen 

normalizazioa eta P.B.en ugalketa fenomeno paraleloak dira. 

Honek ez du esan nahi, ordea, bata bestearen ondorioa denik, 

fenomeno bien arteko harremanak osagarritasunezkoak direla baizik. 

Hau da, P.B.en lana zenbat eta profesionalagoa eta landuagoa izan, 

politikari eta kazetarien arteko harremanak ere normaltasunaren 

bidetik gero eta gehiago abiatu dira. Kasuistika honetan P.B.ekin 

zerikusirik ez duten beste faktore batzuk esku hartu dute ere (transizio 

politikoaren garapena, egituraketa instituzionalaren bilakaera, 

mezubideek izan duten hazkundea, e.a.). 

IV.- P.B.ek eragin handia izan arren, egunkari guztiek 

lehentasun nabaria ematen diete beren kazetariek jorratutako 

albisteei. Gabineteen notiziak, bigarren mailako albisteak dira 

normalean. Erizpide honekin bat datoz kazeta guztiak. 

 

6.5.- Kazetariek P.B.ei buruz daukaten eritzia 

Azkenengo ikerketa honen xedea oso zehatza da: Euskal Herriko 

zein Estatu espainoleko komunikabide garrantzitsuenetako zuzendari, 

zuzendari-orde nahiz erredaktore-buruek P.B.ei buruz dauzkaten 

hainbat eritzi ezagutzea. Beriziki interesgarria generitzon beraiengana 
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jotzeari, gauden sistema informatibo lehiakor honetan, egun gate-

keeper-rik eraginkorrenak beraiek direlako. Beraien eskuetan dago, 

esaterako albisteen hautaketa, notizien egokitze-prozesua edota 

alboratzeko ahalmena. Beraiek dira, ere, P.B.ekin egunero 

harremanetan diharduten kazetariak. Gertu gertutik ezagutzen dituzte 

beren alde onak eta txarrak. Orraitio, beraien eritzia ezagutzea oso 

garrantzitsutzat jo genuen.  

Kazetal produkzioaren behaketa zehatzak planteiatzen dituen 

arazo metodologikoak kontutan izanik (kazetarien errezeloak, 

mesfidantzak, e.a.), guk geneuzkan itaunak erantzutzeko inkestaren 

formula hau zientifikoki erabilgarria eta fidagarria zela iruditu 

zitzaigun. 

6.5.1. Metodologia  

Itaunketa honetan 25 galdera agertzen ziren. Era guztietako 

galderak ziren, gai orokorretatik zehatzenetaraino. Adibidez, kazetari 

hauei, P.B.en eraginkortasuna eta sinesgarritasunari buruz galdetzen 

genien. Baita ere, herri mugimenduek eta Erakunde Ez 

Gubernamentalek orohar duten tratamendu informatiboari buruz, e.a. 

luze bat ere. Galdera guzti hauek eta bakoitzaren inguruan jasotako 

emaitzak aurrerago azalduko ditugu zehatz mehatz (6.5.2. ataltxoan). 

Guztira 200 bat inkesta bidali ziren, Euskal Herriko nahiz 

Estatuko zuzendari eta erredaktore-buru garrantzitsuenei. Jasotako 

inkestak 60 izan ziren. Beraz erantzute indizea %30 ingurukoa izan 

da. Indize hau ez da, gure ustez, batere txarra, prozesu guztia 
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(itaunketa prestatu,  inkestatuen hautaketa egin, beraien heldibera 

igorri eta jasotako erantzunen emaitzak prozesu eta ordenatu) pertsona 

bakar batek -ikerlan honen egileak hain zuzen- burutu duela kontutan 

izanik. Inforpress Gabineteak egindako ikerketa, adibidez, 30 

pertsonen artean gauzatu zen arren, erantzun indizea %35 ingurukoa 

izan zen.  

Bestalde, presaren presaz bizi den kazetari batentzat, zazpi 

foliotako itaunketa bat betetzea ez da edonolako lana. Alde horretatik, 

beraz, inkestak izan duen harrera nahiko ona izan dela esan genezake. 

Inkesta igorri zitzaien kazetarien artean, egun Euskal Herrian 

zein Espainian eragin gehien daukaten mezubideetakoak zeuden. 

Erantzun dutenen artean ere, medio horietako direktiboak 

(zuzendariak, zuzendari-ordeak eta erredaktore-buruak) zeuden. 

Aitortu behar dugu hemen, ez dugula lortu El Pais eta Diario de 

Navarra egunkarietatik inork erantzutea, asko saiatu arren. Edozein 

kasutan, jasotako emaitzak adierazgarriak direla uste dugu, 

inkestatuek Estatu espainoleko sistema informatiboan daukaten 

kokapena ez baita edonolakoa. Galdaketarekin batera, inkestatu 

guztiei gutun bat bidali zitzaien -ik. E.4. (Eranskinak)- non ikertzaile 

eta ikerketaren asmoak zehazten ziren. Bide nabar, beraien erantzunen 

konfidentzialitatea bermaturik geldituko zela azpimarrratzen zen. 

Edozein kasutan, argiki utzi genuen inkesta honen erabilera bakarra 

akademikoa izango zela. Haatik, jasotako inkesten artean, zortzi 

izenik gabe hartu genuen. Horren arrazoi posibleak bi ziren: 

inkestatuaren "despistea", hots, inkesta igortzerakoan datuen atala 
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betetzea ahaztu izana, edota bere nortasuna ezkutuan gorde nahi izana. 

Dena dela, eta inkesta igorri zitzaien kazetarien zerrenda gure 

kontrolpean zegoenez, erantzun horiek kontutan hartu genituen, 

"anonimo" izateak ez bait zien baliogarritasun izpirik ere kentzen. 

Inkesta 1992ko urritik abendura bitarteko epean gauzatu zen.  

Aipatu behar da ere, dexente izan direla inkesta jaso eta 

zehaztasunak lortzeko deitu zuten kazetariak. Hauen artean nabaria 

zen gaiak pizten zien jakinmina. Bati baino gehiagori ere, tesia 

amaitutakoan kopia bat igorriko geniola agindu behar izan genion. 

Besterik gabe, hona hemen, inkesta erantzun dutenen zerrenda 

(norberaren erantzunak zeintzuk diren jakiteko, Eranskinak delako 

liburukira jo behar da E.4. atalera): 

-José A. Sorolla, El Periódico de Catalunya-ko zuzendari 

ondokoa. 

-Fco. José Loma-Osorio García, Euskal Komunitate 

Autonomorako RNEk duen zuzendari orokorra. 

-J.M. Salaverria,  Donostiako RNEko zuzendaria. 

-Pedro Calvo Garcia, Gasteizko RNEko Informatiboetarako 

burua. 

-Antena 3 TV-ko Prentsa Bulegoa. 

-Carlos Llamas, SER kateako "Hora 25" irratsaioko zuzendaria. 

-Luis Mª Landaluze Arias,  SER-Vitoria-ko zuzendaria. 

-Gerardo González Vallejo, Donostiako SER irratiko 

zuzendariordea. 

-J,M. Soria Badia, La Vanguardia-ko zuzendariordea. 
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-Salvador Pérez-Puig, El Diario vasco-ko zuzendaria. 

-José Mª Otegui Elosegui, El Diario Vasco-ko zuzendariordea. 

-Joaquín Amado Moya, ABC-Madrid-eko zuzendariordea. 

-Amancio Fernández, ABC-ko Ekonomia arloko erredaktore-

burua. 

-Antonio Petit Caro, Vasco Press agentziako zuzendaria. 

-José M. Morcillo Bragado, Colpisa-ko zuzendaria. 

-Antonio Prada Ramos, Colpisa agentziako Ekonomia arloko 

erredaktorea. 

-Mª Angeles Iglesias Bello, Colpisa agentziako Politica nacional 

arloko erredaktorea. 

-Joaquin Madina Loidi, Expansión egunkariko zuzendariordea. 

-Pilar Cambra Serra, Expansión egunkariko erredaktore-burua. 

-Jesús Mota Heruías, Cinco Días egunkariko zuzendaria. 

-Gonzalo Gasteiz Iguain, Cinco Días egunkariko erredaktore-

burua. 

-Hernando F. Callejas, La Gaceta de los negocios egunkariko 

zuzendariordea. 

-Juan Ramón Díaz, La Voz de Galicia egunkariko zuzendaria. 

-Arturo Lezcano Fernandez, La Voz de Galicia egunkariko 

erredaktore-burua. 

-Luis Alberto Aranberri, Euskal Telebistako zuzendaria. 

-Maolo Erkizia, Euskal Telebistako editorea. 

-Teresa Toda Iglesia,  Egin egunkariko zuzendari-ondokoa. 

-Pepe Rei, Egineko ikerkuntza arloko erredaktore-burua. 

-Pablo Muñoz Peña, Egin-eko erredaktotre burua. 
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-Xabier Oleaga, Egin-eko Estatu sekzioko erredaktorea. 

-Iñaki Gil, El Mundo del País Vasco-ko zuzendaria. 

-Montse Ramírez Codina, El Mundo del País Vasco-ko 

Gasteizko delegatua. 

-Iñaki Uria, Euskaldunon Egunkaria-ko zuzendaria. 

-Garbiñe Ubeda, Argia astekariko zuzendaria. 

-Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratia-ko arduraduna. 

-Javier Bustamante Benito, Euskal Comunicación S.A.ko 

argitarapen zuzendaria. 

-Javier Olave Lausarreta, Diario Médico-ko zuzendaria. 

-Arantza Prádanos Elizalde, Radio Euskadi-ko erredaktorea. 

-Emilio Alfaro Martínez, El Correo español-El Pueblo vasco 

egunkariko Eritzi arloko arduraduna. 

-César Coca, El Correo español-El Pueblo vasco egunkariko 

Ekonomia arloko zuzendaria. 

-Maxi Vega,  Deia-ko "Araba" sekzioko arduraduna. 

-José Mª Saenz de Arzamendi, Deia-ko ekonomia arloko 

erredaktorea. 

-Karmele Aranburu Lizaso, Donostioako Herri Irratia-ko 

Informatiboetako burua. 

-Federico Merino Pérez, Bilboko Radio Popular-eko zuzendaria. 

-Fco. Zamora Olazaran, Navarra Hoy-eko erredaktore-burua. 

-Arantza Zugasti, Emakunde aldizkariko zuzendaria. 

-Jesús Mª Osés, Sustrai, aldizkariko zuzendaria. 

-Julio Flor Gamo, Tribuna aldizkariko erredaktorea. 

-Jesús Barredo Cerio, Gasteiz Irratiko Informatiboetako editorea. 
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-Juan Carlos Hernandez Gómez, OTR/Press, agentziako 

erredaktorea. 

-Jesus M. Zalakain Garaikoetxea, Herria 2.000 Eliza aldizkariko 

errdaktore-burua. 

-Josu Sanz Gorriti, Eroski S. Coop.-eko Argitarapen zuzendaria. 

-Izenik gabe, zortzi inkesta. 

 

6.5.2.- Emaitzak eta iruzkinak 

Inkesta guztiak bildu eta prozesatu ondoren, hona hemen galdera 

bakoitzerako jasotako erantzunak eta bere azalpen grafikoa. Irudietako 

titularretan, galderaren aurretik azaltzen den zenbakia inkestan 

azaltzen den berbera da. 

 

Iruzkina  

Grafikoan garbi asko dagerrenez, kazetari gehienak P.B.en 

garrantziaz ohartu dira . Inkestatuen %71,63ak Gabinete hauen 

eragina "nahikoa" edota "handia" dela uste du. Eragin gutxi daukatela 

uste dutenak %5a besterik ez da. 
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Iruzkina 

Kazetarien gehiengoak (%64,9a) P.B.en  beharra argi ikusten 

du, ("beharrezkoa" eta "onuragarria" baloreen batuketa). Hala ere, 

esanguratsua da, presentzia hau "kaltegarritzat" jotzen duen sektorea. 

 

 

 

 

Iruzkina  

Gehiengo zabal batek -71,9ak- P.B.en fenomenoa 

gaindimentsionatuta dagoela uste du. Esanguratsua da, egun dauden 

P.B.en kopurua gutxi direla uste dutenen portzentaia urria (%8,8a). 

 

 

 

 

 

Iruzkina  

Gehiengoak P.B.ek jasotzen duten tratamendu informatiboa 

bidezkoa dela uste du (%58,6a). Guztiz ulertzekoa da portzentaia 

hau. Kontrakoa onartzeak -hau da, norberaren mezubidean tratamendu 
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desegokia dutela- beraien profesionaltasuna zalantzan jartzea esan 

nahiko luke. Edozein kasutan, adierazgarria da baita ere, P.B.en 

tratamendua gehiegizkoa dela uste dutenen kopurua. 

 

 

Iruzkina  

Zerbait adieraztekotan, irudi honek kazetarien zuhurtzia 

erakutsiko liguke, dauden eritziak nahiko banandurik bait daude. 

Kontutan hartzekoa, hori bai, lehehengo hiru baloreen batuketa 

(%75etik gora; %50etik %75era bitartean eta %25etik %50era 

bitartean) %67,2koa dela. Horrek zera esan nahi du: kazetarien 

gehiengo batek (%67,2a) P.B. instituzionalek igortzen dituzten 

prentsagiri guztietatik %25etik gora modu batera zein bestera 

argitaratzen direla uste duela. 

 

 

 

Iruzkina  

Kasu honetan, batuketa berbera terminu berdintsuetan kokatzen 

da (%70,6). Beraz, alderdi politiko eta sindikatu eta P.B. 

instituzionalen prentsagirien isladatze mailak  antzekoak direla, 

esan daiteke. 
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Iruzkina  

Hemen portzentaia berbera errepikatzen da (%70,6). Haatik, 

azpimarratzekoa da, kasu honetan balore garrantzitsuena %25etik 

%50era bitartekoa dela baita ere -aurreko kasuetan gertatu den legez- 

baino hemen beste baloreekiko ezberdintasun handiagoz. 

 

 

 

Iruzkina 

Aurreko irudiekin alderatuz, hemen aldaketa garrantzitsua 

somatzen da. Balore nagusia %25etik beherakoa da (%47,4koa). Beste 

hiru baloreen batuketa %48,9koa da. Beraz, grafiko honen arabera, 

argi dago herri mugimendu eta Erakunde Ez Gubernamentalen 

prentsagirien isladatze maila besteena baino askoz baxuagoa dela. 
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 Iruzkina  

Aurreko joera gehiago azpimarratzen da oraindik ere kasu 

honetan. Balore nagusia %25etik beherakoa da (%60,3). Beste hiruren 

batuketa %34,4koa da. 

Azkenengo bost irudien (5-9) laburpena, honela geratuko 

litzateke:  

 

 

 

 

 

Iruzkina  

Benetan esanguratsua da kazetariek P.B.etan diharduten 

lankide ohiez duten eritzi profesional kaxkarra. Beraien 

profesionaltasun maila ontzat ematen dutenak ez dira %20ra ere 

iristen. 
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Iruzkina  

Kazetari gehienen eritziz P.B.ek sortarazten duten ikusmina 

ez dator bat errealitatearekin. 

 

 

 

Iruzkina  

Nabaria da, P.B.en sinesgarritasuna oso ezberdina dela kasuen 

arabera. Ezin da, beraz epai orokorrik eman.  

  Iruzkina  

1, 2 eta 3 baloreen batuketa eginez ("halamoduzkoa", "Ona" eta  

"gorena"), honela geldituko litzateke P.B.en sinesgarritasun mailari 

dagokion sailkapena: 

 

"Isladatze" eta "Sinesgarritasun" mailak alderatuz, hauxe da 

ateratzen zaigun ondorioa: 
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Isladatze eta sinesgarritasun mailak bat etortzea logikoena izatea 

espero bazen ere, koadroan argi asko dagerrenez, zenbait kasutan hori 

ez da gertatzen.  

"Herri Mugimendu eta Erakunde Ez Gubernamentalen" 

kasuan oso nabarmena da hau. Nahiz eta sinesgarritasun maila 

handiena izan, P.B. hauek presentzia eskasa dute mezubideetan. 

Beraz, komunikabideetan nabarmenki azpibaloratuta daudela 

ondoriozta daiteke. 

Beste desoreka kasua gertatzen da Komunikazio 

Aholkularitze kin. Hauek, mezubideetan daukaten presentzia 

(isladatze maila) kazetarien artean duten sinesgarritasuna baino 

txikiagoa da. Beraz, mezubideetan azpibaloratuta daudela esan 

daiteke ere. 

Hirugarren desoreka kasua P.B. instituzionalei dagokie. 

Desoreka kasu hau alderantzizko zentzuan agertzen da eta besteak 

baino motelagoa da. P.B. hauek kazetarien artean duten 

sinesgarritasuna txikiagoa da mezubideetan duten presentzia baino. 

Beraz gainbaloratuta daude. 

Portzentaia nahiko orekatuak gertatzen dira berriz beste bi P.B. 

motekin (Alderdi Politiko eta sindikatuak eta Ekonomia eta negozioen 

mundua). Kasu bietan balore nahiko altuetan mugitzen dira, bai 

isladatze datuak, baita sinesgarritasunari dagokienez. 
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Iruzkina  

Erantzunak nahiko banatuta azaltzen dira. Balore nagusiena, -

"beti edo ia beti" delakoa- kazetarien profesionaltasuna berrestera 

letorke. 

 

 

 

Iruzkina  

P.B.ek mezubideetako agendak baldintzatzen dituzte. Hala 

aitortzen du bederen kazetarien %56ak ("Oso erabakiorrak" gehi 

"neurri handi batean" baloreen batuketa).  

 

 

Iruzkina  

Irudi honetan agertzen diren hiru baloreak oso adierazgarriak 

dira. Gabineteen berezko xedea "kazetarien lana erraztea" izan arren, 

esanguratsua da P.B.ei helburu hori  onartzen dien kazetarien kopuru 

urria (%4,7). Adierazgarria da baita ere, "P.B.ek galbahe papera 
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betetzen dutela" uste dutenen sektorea (%42,2). Baina gehienek 

P.B.en artean ezberdintasun nabariak daudela uste dute (%53,1). 

Azken baten, P.B.ak gizakiez osaturik daude. 

 

 

 

 

Iruzkina  

Gehienek, Herri mugimendu eta Erakunde Ez Gubernamentalen 

P.B.ek mezubideetan duten tratamendua kaxkarra dela onartzen dute. 

 

 

 

 

Iruzkina 

Kazetarien ustez, aurreko fenomenoaren arrazoi posibleenak 

hauxek lirateke: elkarte hauen instrumentalizazio politikoa eta beraien 

intuizio informatibo eskasa. 
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Irazkina  

Ia kazetari guztiek dute lagun edo lankide ohiren bat P.B.etan. 

 

 

 

Irazkina  

Kazetari gehienek (%68,4) noizbait jasan dute beren lanean 

("sarritan", "noiz behinka" ala "lantzean behin") presioren bat 

P.B.etan diharduten lankide ohien partetik. 

 

 

 

 

Iruzkina  

Gehienek ez dute ustelkeria kasurik ezagutzen. %28,8k, ordea, 

bai ezagutzen du kasuren bat. 
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Iruzkina  

Gehiengoa oparien politika hori kortesia legearen barruan 

kokatzearen alde agertzen da. 

 

 

 

Iruzkina  

Egun, mezubideetatik P.B.etara doan kazetari uholdearen arrazoi 

garrantzitsuena ekonomikoa da. 

 

 

Iruzkina  

Gehiengo batek P.B.ak "iturri interesatua baino beharrezkoa 

bezala" definitzen ditu. Inorentzat (%0) ez da "ezinbesteko iturria". 

Beraz, P.B.ak "beharrezkoak bai, baino ez ezinbestekoak" 

dira.  
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Iruzkina  

Lehenengo hiru baloreen batuketa eginez ("gorena", "handia" eta 

"ertaina"), honela geratuko litzateke sailkapena: P.B. instituzionalak 

(%85,9), Alderdi Politiko eta Sindikatuak (%84,2), Ekonomia mundua 

(%80,7), Herri mugimendu eta Erakunde Ez Gubernamentalak 

(%35,1) eta Komunikazio Aholkularitzak (%31,5). 

 

 

 

 

 

Hauxe litzateke P.B.en Sinesgarritasuna, Isladatze maila eta 

Eraginkortasuna biltzen dituen koadroa. Kontutan izan behar da 

agertzen den portzentaia lehenengo hiru baloreen batuketa 

dela.  

 

6.5.3.- Ondorioak 

I.- Mezubideak P.B.ek egun duten garrantzi eta eragin 

mailaz ohartu dira. Egun, sektore hau gaindimentsionatuta egon 
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arren, kazetariek Gabinete hauen zerbitzua beharrezkotzat jotzen 

dute. Nahiz eta albiste-iturri interesatua bezala ikusi, aldi berean 

inkestatuek P.B.en lana nahitaezkoa dakusate. Hala ere, bada zer 

pentsa ematen duen sektorea, kazetarien %31,6ak erakunde hauen 

lana kaltegarritzat jotzen bait du. Bulego hauek azkenaldion izan 

duten hazkundea "gehiegizkoa" izan da. Horren ondorioz, 

prentsagiriak hamarnaka iristen dira egunero mezubideetako 

erredakzioetara. 

II.- Kazetarien gehiengoak P.B.en produkzioari ematen zaion 

tratamendua bidezkoa dela uste du. Hala ere, inkestatuen %ia 40ak 

(%38) Bulego hauek mezubideetan daukaten islada "gehiegizkoa" 

edota "neurriz kanpokoa" dela uste du. Sektore hau, P.B.en presentzia 

kaltegarria dela uste duenarekin pareka daiteke. Datu hauetatik zera 

ondoriozta daiteke: kazetarien artean badela Gabinete hauekiko oso 

kritikoa den sektore zabal bat -heren bat, gutxi gora behera- berauen 

presentzia oso gustokoa ez duen multzoa, hain zuzen. Horrek ez du 

esan nahi, ordea, gainerako kazetariek P.B.en lana itsu itsuan onartzen 

dutenik. 

III.- P.B. guztiek mezubideetan ez dute tratamendu berbera. 

Hala erakusten dute presentzia edo "isladatze maila"ren aurrean, 

kazetariek emandako erantzunek. Bertan oso argi azaltzen da bi P.B. 

mota ezberdin daudela. Batetik, euren isladatze maila %70aren 

inguruan daukatenak -Ekonomia eta negozioen munduko P.B.ak, 

Alderdi politiko eta sindikatuenak eta instituzionalak- eta bestetik , 
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maila hori %50etik behera daukatenak (Herri Mugimendu/Erakunde 

Ez Gubernamentalen P.B.ak eta Komunikazio Aholkularitzak). 

IV.- P.B.ek ikusmin gehiegi sortarazten dute, 

errealitatearekin bat ez datorren jakinmina. Kazetarien ustez, 

Gabineteetatik ernaltzen den iguripena sarriro neurriz kanpokoa da. 

P.B.en bidez, gertaera informatibo ugari artifizialki sortzen dira,   

mezubideen gurariak asetu asmoz bakar bakarrik. Gainera, P.B. 

horietan diharduten kazetarien profesionaltasun maila duda-mudakoa 

da, inkestatuen eritziz. 

V.- P.B. guztiek ez dute sinesgarritasun maila berbera. 

Harrigarria badirudi ere, kazetarien aburuz, fidegarritasun mailarik 

onena Herri Mugimendu eta Erakunde Ez Gubernamentalen 

P.B.ek eskuratzen dute, hau da, kategoria guztietatik normalean 

baliabide gutxien dauzkaten P.B.ak. Harrigarria diogu, sinesgarritasun 

maila hau ez bait dator bat presentziarekin. Datu honek garbiro uzten 

du agerian albiste iturri guztiak ez direla berdinak. Gertaera batek 

mezubideetan izan behar duen islada epaitzerakoan, jazoera horren 

iturriak eskaintzen duen sinesgarritasun maila ez da erabakiorra. 

Faktore hau ez da nahikoa, ezta bakarra ere. Beste batzuk sartzen dira 

jokoan: albiste iturri bakoitzak sistema informatiboan duen kokapena, 

bere zilegitzapen edo legitimazio maila, boterearekiko duen 

harremana, presioak gauzatzeko duen ahalmena, albistegarritasun 

maila, e.a. Era horretan uler daiteke P.B. instituzionalek mezubideetan 

duten gainbalorazio nabarmena. Gabinete hauek beste ezaugarri 
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guztiak biltzen dituzte: legitimatuak, boterearen ingurukoak, 

albistegarritasuna, e.a. 

VI.- Sarritan, P.B.ek indar faktikoen antzera funtzionatzen 

dute. Hala erakusten dute kazetariek emandako erantzun anitzek. 

Kontutan izan behar da, adibidez, ia kazetari guztiek (%95) badutela 

lagun zein ezagun edo lankide-ohiren bat lanean P.B. batetan. 

Horietatik ia %70ak onartzen du noizbait -"sarritan", "nahiko aldiz" 

edo "lantzean behin"- jaso duela presioren bat. Beste batzuk 

haruntzago joan dira eta P.B.en sobornoa onartu duen kazetariren bat 

ezagutzen dutela aitortzen dute (%28,8). Horrezaz gain, ikerlan osoan 

zehar nabaro frogaturik geratu da ere, botere politiko nahiz 

ekonomikoaren inguruko albiste-iturriek presio mota asko eta ugari 

garatu dutela euren jomuga politiko, zein ekonomiko edo 

profesionalak aurrera atera ahal izateko. 

VII.- Isladatze maila nahiz sinesgaritasuna eta 

eraginkortasun indizeei dagokienez, Komunikazio Aholkularitzak 

dira balore baxuen aurkezten dituen P.B. mota. Halaxe gertatu da 

kazetariek egindako sailkapenetan. Honek nabaro erakusten digu 

kazetariek kanpoko P.B.en aurrean dauzkaten mesfidantzak oso 

handiak direla. Kontutan izan behar da gainera, barneko P.B.ak iturri 

eraginkorrak direla normalean. Horrek posible egiten du, besteak 

beste, albiste-iturri eta kazetarien arteko harremanak ia egunerokoak 

izatea. Komunikazio Aholkularitzen panorama eta funtzionamendua 

berriz oso aldakorra da. Asko izan dira azkenengo urteotan Euskal 

Herrian agertu eta desagertu diren Aholkularitzak. Ez da batere 
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harritzekoa, adibidez, komunikazio aholkularitza batek sektore berean 

aurrez aurre dauden bi enpresen kanpainak aldi berean, edo oso epe 

laburrean, eramatea. Arrazoi nagusienetariko bat hori izan daiteke. 

Baita ere, kontutan izan behar da, Aholkularitzen fenomeno hau ez 

dagoela oraindik oso garatua ez Espainian, ezta Euskal Herrian ere. 

VIII.- Eraginkortasunari dagokionez, P.B. instituzionalak 

dira balore altuenak eskuratzen dituzten Gabineteak. Antzerako 

indizeekin daude Alderdi politiko eta sindikatuen P.B.ak eta 

Ekonomia eta negozioen mundukoak. Askoz atzeratuagoak 

leudeke, berriz, Herri mugimenduak eta aitatu berri ditugun 

Komunikazio Aholkularitzak.  Hau guztiau, orain arte esandakoa 

berrestera dator, hau da, albiste iturri baten eraginkortasun maila 

sinesgarritasunarekin baino, batzutan zerikusi gehiago duela sistema 

informatiboan duen kokapenarekin. 

VII. ATALA  

Ondor io nagusiak 
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7.1.-Aitortza 

Ailegatu da bai, azkenik, laburtzeko garaia, hiru urte t'erdiko  

lana orri sorta baten biltzeko ahalegina. Iraganari begira, saio honek  

emankorra izan nahi du. Etorkizunera begira berriz, argigarria, hots, 

norbaitentzat mesedegarri edo lagungarri. Horiexek dira behintzat ene 

helburuak, P.B.en gaia arakatzen hasi nintzenetik gidatu nauen asmoa, 

alegia. 

Orain arte aitortu ez badut ere, une hau egokiena dela uste dut. 

Kazetaritza aktiboan buru belarriz murgildurik egon naizen 

hamarkadan -80koaz ari natzaizue- P.B.en fenomeno honek 

berebiziko garrantzia lortu zuen, bai Euskal Herrian, baita Espainian 

ere. Egun sektore eta kolore guztietako instituzio nahiz erakunde 

edota elkarte guztietara hedatua dagoen gertakaria dugu hau. 

Baliabide gutxiago ala gehiagorekin, baino uneon guztiz zabaldurik 

dago, orain hamabost urte gertatzen ez zen legez. Gabinete hauek 

medioen lana zenbateraino baldintzatzen ote duten argitzea da, tesi 

honen hasieran (0.1. ataltxoan hain justu ere) plazaratzen genuen 

helburua eta erronka. Gai hau izan da eta oraindik ere da, kazetarien 

solasaldi profesionaletan sarriro agertzen den auzia. 

1990ean, gizartearen behatoki ezin hobea den Unibertsitatera 

sartu nintzelarik, fenomeno honekiko neuzkan kezka eta galdera 

guztiak ikertzeko parada izan nuen. Nere jarduera profesionalean 

susmatutako hainbat aurreritzi eta intuizio egiaztatzeko ala 

ezeztatzeko aukera nuen orain. Lanari ekin nion. Gustora gainera, 
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halafedez. Atzean gelditu zen -eta ongi gelditu gainera- egunkarian 

nengoelarik, nozitzen nuen stress itolarri hura, lan-saio amaitu-ezin 

haiek eta ohikeriaren ohikeriaz gauzatzen genuen eginbeharra, nahiz 

eta lan giroa ezin hobea izan. Orain patxadaz lan egiteko okasioa nuen 

eta nere gustokoa zen gaia landuz. Hau gozamena!  

Beraz, egunkariko estualdiak alde batera utzi eta teorizatzeko 

garaia etorri da. León V. Sigal-en eritziz278, komunikazioaren 

ikerkuntzan murgiltzen garenean, ezinbestekoa da informazioa nork 

ematen duen jakitea (Sigal, 1978:236): 

"En una política democrática, las preguntas básicas 

son quién llega a aparecer en las noticias y quién 

proporciona la información que reciben los lectores. Si estas 

preguntas se plantean en el futuro en la misma forma que en 

el pasado, las prácticas periodísticas continuarán 

impidiendo el acceso a muchos y concediéndosele a unos 

cuantos, y estos últimos serán los poseedores del poder 

político, no sus oponentes". 

Hauxe zen ere nere kezka, hots, zer puntutaraino P.B.ek ez ote 

duten zilegitzen apur batzuek medioetan sartzeko duten erraztasuna, 

gehiengoaren eskubideak ahazteraziz. Baina aurreritziak aurreritzi, 

susmo horiek gure metodologia ez dutela inoiz baldintzatu, uste dugu. 

Baina, azken hitza zuek duzue, orri hauon irakurleok hain zuzen. 

Zuena da epaia, beraz. Ikerlari handien baliostasuna ez da hainbeste  

oinarritzen darabilzkien balibideetan, maneiatzen duen metodologia 

zehatzean baino. 

                                                 
278 Reporteros y funcionarios.  A. l. 
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Besterik gabe, hona hemen ikerlan honi zentzua ematen 

dizkioten ondorio nagusiak. 

 

7.2.- Ondorio nagusiak 

I.- Egungo sistema informatiboan, P.B.ek betetzen duten 

funtzioa beharrezkoa, positiboa eta sozialki onartua da. Hala uste 

du medioetan diharduen kazetarien gehiengoak eta hala dakusate 

ere enpresa periodistikoek. 

Gabinete hauek ez balira, asmatu egin beharko genituzke. Egun, 

dagoen medioen zerrenda zabala oso da. Mezubide guztien 

eskakizunak behar bezala atenditzea eta erantzutea ez da lan makala 

garai honetan. Betekizun hori zailagoa da oraindik eritzi 

publikoarengan eragina izan nahi duen edozein albiste iturrirentzat. 

Horretan datza P.B.en beharra eta izana, beharrizan informatibo 

horien garapenean  alegia. 

Errepikaezinak dira transizio politikoaren hasieran, kazetari eta 

politikarien artean inolako bitartekaririk gabe suertatzen ziren 

hartueman zintzo haiek. Alde batetik, medioak -eta, beraiekin batera, 

beren lehentasun informatiboak- etengabe biderkatu direlako azken 

hemezortzi urteotan. Eta bestetik, politika egiteko erak aldatzen ari 

direlako. Garai hartako politikari trebatu gabeko haiek, edozein 

momentutan telefonoa hartzeko prest zeuden berberak, orain idazkariz 

eta prentsa arduradunen babesaz inguraturik daude. Edozein 
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elkarrizketa edota argibide-eskakizunak "bitartekari" honen bidez pasa 

behar du.  

P.B.ak beharrezkoak izateak ez du esan nahi ordea, kutsatu gabe 

daudenik. Kazetari gehienen aburuz, P.B.ak albiste-iturri beharrezkoa 

baino "interesatua" ere bada. Horrezaz gain, bada P.B.en botere eta 

ugalketaz oso kritikoa azaltzen den sektore garrantzitsua (heren baten 

inguruan gutxi gora behera). Hauen eritziz, erakunde hauen lana 

"kaltegarria" da. Ez dira beraien informazioez fido eta medioetan 

daukaten islada "gehiegizkoa" dela pentsatzen dute. 

Bestalde, enpresa informatiboak P.B.en jardueraz egunero 

baliatzen dira, beraien lana asko errazten bait dute. P.B.en bidez 

ailegatzen diren albisteek daukaten aurkezpena eskuharki oso ona 

denez gero, argitaratuak izateko dauzkaten aukerak handiagoak dira 

ere. 

Dena dela, argi utzi behar da, P.B.en lanari -orohar ulertuta- 

gizartean dagoen informazio jarioaldia areagotzen duten unetik, 

positiboa erizten diogula. Jarduera hau onuragarria izan daiteke ere, 

beraien bidez hartzailearenganaino iristen den mezua egoera 

hobeagoan -era ulergarriagoan, alegia- iritsi daitekeelako. 

II.- P.B.ak sektore guztietan erabat ezarrita dagoen 

fenomenoa da. Kazetariak eta politikarien arteko hartuemanen 

normalizazioa eta P.B.en ugalketa fenomeno paraleloak dira. 

Ez da batzuen ala besteen eskubidea. Egun ez da gizartearen 

aurrean bere mezua era egonkorrean zabaldu nahi duen elkartea 
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P.B.rik gabe. Izango dute, noski, baliabide gutxiago ala gehixeago, 

baina medioak atenditzeko nolabaiteko azpiegitura beti izango dute. 

Alde horretatik, eta 2.10. ataltxoan P.B.ei buruz emandako definizioa 

gogora ekarriz Gabinete hauek zera direla esan dezakegu: gizartearen 

aurrean eragina izan nahi duten kultur nahiz gizarte ekonomia edo 

politikaren munduko erakundeen beharrizan informatiboak lantzen 

dituzten albiste iturri aktibo, antolatu eta (eskuharki) egonkorrak 

dira. 

Bestalde, argi ikusi da ere P.B.ek zerikusi izan dutela bizitza 

politikaren normalizazioan. Adibidez, P.B.en lana zenbat eta 

landuagoa izan, politikari eta kazetarien arteko harremanak hainbat 

eta hobeto abiatu dira ere normaltasunaren bidetik. Normaltze 

horretan beste faktore batzuk esku hartu dute, hala nola, transizio 

politikoaren garapena, egituraketa instituzionalaren bilakaera, 

mezubideek izan duten hazkundea, e.a. 

Informazioaren munduarekiko erakarmen berezia erakusten 

du ekonomia eta negozien munduko sektoreak. Berau izan da 

praktikan ere P.B.en funtzioak eta beharrizanak ondoen zehaztu 

dituena. Baina azkenengo urteotan izan den P.B.en hazkundeak 

kazetarien albisteen selektibitate maila zorroztu egin du. Hala 

adierazten du ondorengo datu honek: igorritako informazio 

ekonomiko guztietatik, kazetariei %21ak soilik laguntzen die artikulu 

bat egiten. Beraz, sekzio honetako kazetari batek egunero hamar 

prentsagiri jasotzen baditu, zortzik paperontzian amaitzen dute. 

Hainbeste presio eta interes korapilatzen diren sektore honetan, 
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selektibitate maila hau kazetarien profesionaltasunaren aldeko 

indikadore garbia da.   

Sektore honekin jarraituz, esan baita ere, Estatu espainoleko 

enpresek atzerrira igortzen duten informazio kopurua Europako 

baxuenetarikoa dela. Datu hau are eta ulergaitzagoa egiten da, 

atzerritik datozen prentsagiriek herri guztietan daukaten argitaratze-

maila oso altua dela kontutan hartzen bada (%65a). 

III.- P.B. guztiek ez dute tratu bera jasotzen mezubideen 

aldetik, batzuk eta besteen artean dauden aldeak oso 

garrantzitsuak bait dira. Kazetarien ustez, "P.B. bakoitza 

desberdina da, mundu bat da". Ezberdintasun hauek nabaro 

ikusten dira "isladatze maila", sinesgarritasuna eta 

eraginkortasunaren baloreak alderatzerakoan.  

Eraginkortasunari dagokionez, P.B. instituzionalak dira balore 

altuenak dituzten Gabineteak, nahiz eta sinesgarritasun maila nahiko 

baxua izan. Ondoren, alderdi politiko/sindikatuen P.B.ak kokatzen 

dira eta Ekonomia eta negozioen munduko Gabinetak. Hiru P.B. mota 

hauek portaera nahiko koherentea erakusten dute (salbuespen bat edo 

beste ezik) guk egindako ikerketetan. Hau da, daukaten presentzia, 

sinesgarritasuna eta eraginkortasuna nahiko bateratsu doazela. 

Ez da gauza bera gertatzen, ordea, Herri Mugimendu eta 

Erakunde Ez Gubernamentalen P.B.ekin. Gabinete hauek 

sinesgarritasun handiena izan arren, beraien presentzia eta 

eraginkortasuna oso baxua da. Portaera honek agerian uzten du 
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sistema informatiboak darabilen moral bikoitza. P.B. batzuk -

instituzionalen kasua lekuko- sinesgarritasun maila nahiko moderatua 

izan arren, daukaten eraginkortasuna oso altua da (handiena, kasu 

honetan). Beste batzuk berriz (Herri Mugimendu/Erakunde Ez 

Gubernamentalak) sistema beraren marginazioa eta ahanztura nozitu 

behar dute, nahiz eta sinesgarritasun maila oso altua izan. Fenomeno 

honen arrazoiketan beste faktore batzuk -albistegarritasun maila, 

aurkezpena, e.a.- esku hartuko dute ziuraski, baino ez dira gai izango 

tamaina honetako bidegabekeria hau justifikatzeko. Kontraesan honek 

garbiro azaltzen du ere, gaur egun badela albiste iturri "onak" eta ez 

"hain onak" bereizten dituen sistema, zeinaren erizpideak ez dira 

oinarri logikoetan finkatzen, botere politiko eta ekonomikoarekiko 

duten kokapenaren arauera baizik. 

Bestalde, ikerlan honetan argi geratu da ere, Komunikazio 

Aholkularitzak  sailkapen guztietan kontsiderazio baxuenak 

aurkezten dituen P.B. mota dela. Halaxe suertatu da presentzia, 

nahiz sinesgarritasun edota eraginkortasunari buruz lortu ditugun 

emaitzetan. Esan bide daiteke, beraz, bere papera ez dagoela onarturik 

gaurko sistema informatiboan. Fenomeno honen arrazoiak zehatz 

mehatz azaltzeak beste ikerketa bat mereziko luke. Aurrera dezagun, 

halere, arrazoi posibleenetariko bat: kazetariek Kanpoko kontsulting-

ekiko duten mesfidantza. Berriemaleek egun P.B. gehienekiko 

erreparu handiak badituzte, errezelu hauek handitu egiten dira albiste 

iturri batek erakunde hauetako baten zerbitzuak "alokatzen" 

dituenean. Jasotako datuen arabera, argi dago beraz, kontsulting-ek 
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kazetarien artean ez dutela oraindik irudiaren froga gainditu, nahiz eta 

batzuk irudi aholkulari gisa funtzionatu. 

IV.- Egonkorrak, instituzionalak eta eskura-errazak diren 

albiste-iturriek lehentasun nabaria dute medio guztietan. 

Baldintza hauek betetzen ez dituzten iturriak sistematikoki 

zokoratuak gelditzen dira. Guzti honek mezuaren uniformizazioa 

eta errealitatearen distortsioa ekar dezake. 

Albiste-iturri ofizialen nagusitasuna frogatzen duten datu ugari 

aportatu dira ikerlan osoan zehar. Villafañe, Bustamante eta Prado 

irakasleek egindako ikerketak, Sigal-ek berak egindakoak, Cesar Coca 

eta Díazhandinok buruturikoak eta neronek VI. atalean asmatutakoak, 

besteak beste. Guztietan, botere politikoak nahiz ekonomikoak 

medioen dinamika baldintzatzeko daukan ahalmen sendoa argiro 

frogaturik geratu da. Baita ere, botere ezberdinek zeregin hauetan 

inbertitzen duten dirutza ikaragarrien berri eman dugu. Hainbat adituk 

ere azpimarratu du  botereak duen gaitasun hori. M. Wolf-en 

lekukotasuna dugu orain aipagai279 (1987:256): 
"La capacidad de suministrar informaciones fiables es 

mayor para las instituciones, entes o aparatos que puedan 

programar sus actividades satisfaciendo la continua 

necesidad de los media de tener que cubrir acontecimientos 

programados con anterioridad (para poder organizar 

racionalmente la distribución de los medios y los recursos 

disponibles). 

'Esta ventaja todavía es mayor para aquellos 

organismos que pueden disponer de un portavoz cuyas 

declaraciones sean noticiables o bien de fuentes que se 

                                                 
279 La investigación en la comunicación de masas. A. l. 
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pongan a disposición de los periodistas con un breve 

preaviso, suministrándoles a tiempo las informaciones que 

necesitan, sin que ello cueste nada a los mismos periodistas'  

(Gans, 1979:122). Las fuentes que responden a dichos 

requisitos organizativos de los media son obviamente las 

vinculadas a las instituciones, órganos oficiales, grupos de 

poder, etc.". 

Baina, albiste-iturri ofizialen nagusitasun honek sarriro,  beste 

iturri askoren marginazioa dakar. Zokoraketa horren adierazle nabaroa 

da ikusi berri dugun Herri Mugimendu/Erakunde Ez 

Gubernamentalen P.B.ekin gertatzen den bazterketa. Transnazionalak 

nagusi diren sistema informatibo honetan, komunikazioaren handikiak 

(Berlusconi, Murdoch, Berstelman, e.a.) jainko berrien antzera 

goraipatuak diren garaion, informazioa ikuskizuna bihurtzeko zorian 

gauden honetan, presio taldeek marraztu duten eskenatoki ilun 

honetan, baliabide gutxi duten albiste-iturriek oso zaila dute medioek 

ezartzen dituzten pasabideak (gates) gainditu eta hartzailearengana 

modu duin batez heleraztea.  

Haatik, oso zaila izan arren, ikusi dugu hemen komunikazio 

alternatiboaren eremuan aintzindari izan diren zenbait esperientzia 

(Lurraldea-ren kasua esaterako). Berau, ordea, ez da bakarra. 

Horregatik, esan dugu, egoera txarrenean egonda ere, eta mezubide 

gehienak bere kontra izan arren, edozein albiste iturrik bere esku 

dituen baliabide apurrak irudimenez eta modu berritzailez erabiltzen 

baditu, bere mezua herritarrengana heleraztea lor dezakeela. 

Makilatxo miresgarririk egon ez arren, -are gutxiago komunikazioaren 

munduan- zenbait formula posible eskaini dugu (kazetal ohikerien 
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ezagutza eta atarramendu irudikorra, albistegarritasun balore propioen 

promozioa, e.a.). 

Egun nozitzen dugun medioen konzentrazioaren ondorioz eta 

albiste-iturri ofizialek duten nagusitasun horren erruz, mezuaren 

unformizazioa gero eta handiagoa egiten ari da. Adibide franko azaldu 

dira tesi osoan zehar. Horren adierazle garbia da baita ere Madrilgo 

Gobernuaren informazioarekin (ik. 6.2. atala) egindako ikerketa eta 

bertan lortutako emaitzak. Uniformizazio hori, homogeneizaziorako 

joera hau, zerbait izatekotan, presio-talde boteretsuen islada izango 

litzateke, baino inolaz ere gizartearen ispilu, sozietatean dagoen 

errealitatea askoz heterogeneoagoa baita. 

Guzti horren ondorioz, hartzaileok mezubideen bitartez 

errealitateaz jasotzen dugun somaketa guztiz desitxuratua izan 

daitekeela esan dugu. Martina Leek eta Norma Salomon adituek 

EE.BB.etako mezubideekin egindako ikerketa batean frogatu zutenez, 

1989an  TB kateek Bush familiaren zakurrari, "Millie"ri, hain zuzen, 

kobertura gehiago eman zioten, presidentearen zenbait gobernukideri 

baino. Atlantikoa zeharkatu gabe ere, hemen, gure artean, gogora 

ekarri dugu "Sevillano" kasua (ik. 4.1.3.). Hainbat dira datu hauen 

ildotik egin daitezkeen iruzkinak eta irakurketak. Guk Ben H. 

Bagdikian-en280 aipu bat gogora ekari nahi dugu orain (1986:193): 

"La 'objetividad' hizo abrumador hincapié [egilea 

EE.BB.etako egoera informatiboaz ari da] en las voces 

establecidas, las voces oficiales y tendió a desentenderse de 

aspectos de genuina relevancia sobre los cuáles las 

                                                 
280 El monopolio de los medios de difusión. A. l. 
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autoridades preferían no hablar (...). Se profundizó el 

abismo que amenaza constantemente a la democracia: las 

diferencias entre las realidades del poder privado y las 

ilusiones de sus imágenes públicas (...). Se erradicó la 

interpretación y la información sobre el contexto (...). El 

método más seguro de comunicar las noticias era el de 

reproducir las palabras de las autoridades (...). Así, las 

noticias se volvieron más oficiales, más favorables al 

stablishment". 

Primitivo Carbajo281 kazetari galizarra bat dator eritzi hauekin. 

Bere ustez, egun mezubideek galdu dute  "kontraboterearen izaera". 

Horren aurrean, "boterearen agindupeko kazetaritza" sortzen eta 

hedatzen ari da (1993:17): 

"(...) un periodismo de servizo indiscriminado ao 

poder, como en ocasións abondo evidéncia a relación  dos 

meios cos gabinetes de prensa, é un periodismo de renúncia 

no fundamental e merce dunha sociedade democrática a 

factura de descrédito que tamén se está producindo en 

moitos casos". 

V.-  P.B.ek, batzutan, indar faktikoen antzera funtzionatzen 

dute. Horrek ez du estaltzen ordea, prentsa arduradun gehienen 

eginbide zuzena. 

Tesian zehar ikusi dugu zein zabala den P.B.ek indarrean jar 

dezaketen presioen sorta (informazio ukapena, publizitatearen 

txantaia, filtrazioak, desinformazioak, e.a. ik. 3.4.). Inkestatutako 

kazetarien gehiengo zabal batek -%70ak- (ik. 6.5.) P.B.etatik noizbait 

presioak jasan dituela aitortzen du. Bestalde, beste sektore garrantzitsu 

                                                 
281 "Gabinetes de prensa: o éxito da propaganda na precariedade do periodismo". A. l. 
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batek -%28,8k- sobornoa onartu duen kazetariren bat ezagutzen duela 

ere agertzen du. 

Datu hauek ezin dute estali ordea, egunero euren zeregin 

profesionalak duintasunez betetzen duten hainbat prentsa-arduradunen 

eginbidea. Zaila, edo -hobe esanda- ezinezkoa litzateke, prentsa-

arduradun "on" eta "txarren" artean halako sailkapen artifizalik 

gauzatzea. Manikeismo antzua litzateke, bestalde.  

Badira egon, hala ere, profesional hauen eginbidea baloratzeko 

beste formula batzuk. Horiexek ekarri ditugu hona. Eta zerbait 

nabarmentzekotan zera destakatuko genuke: Europako prentsa-

arduradunek -ekonomia alorrean dihardutenek batik bat- daukaten 

katalogazio profesionala Estatukoek dutena baino dexente altuagoa 

dela. Alderatu bestela 6.3.3. ataltxoan (VII. ondorioa) eta 6.5.2. 

putuan (10. irudia) azaltzen diren emaitzak. "Inforpress"-ek egindako 

ikerketan, prentsa-arduradunen jarrerak epaitzerakoan gailentzen diren 

baloreak "efikaza", "ardura handikoa" eta "lagunkorra" diren 

bitartean, bigarren kasuan berriz, Estatuko kazetariek Gabinete 

zuzendarien profesionaltasun mailari "halamoduzkoa" edo "kaxkarra" 

dela (%80a) erizten diote. Beraz, datu hauen arabera, pentsa liteke 

desfase nabarmena legokeela Europa eta Estatuko prentsa 

arduradunen portaera profesionalen artean. Bat baino gehiago izan 

zitezkeen desfase handi honen arrazoiak, baino guk pare bat besterik 

ez genuke azpimarratuko: benetan ezberdintasun handiak izatea 

batzuk eta besteen profesionaltasun mailen artean ala desfase hau 

arazo metedologikoen isla izatea.  
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Guk, gure aldetik, logikoagoa ikusten dugu bigarren teoria 

lehenengoa baino. Kontutan izan behar da bi inkesta hauen egileak 

diferenteak direla. Inkestatuei egin zitzaien galdera ez zen terminu 

beretsuetan planteiatu eta, hau benetan argigarria da,  Europa mailan 

egindako inkesta horren egilea eta babeslea Kontsulting bat zela (parte 

interesatua beraz). Ez litzateke batere logikoa izango beraz, erantzun 

kaskarrak sortaraz litzakeen galderak egitea, inkesta horien emaitzak 

gero euren berezo potentzialen artean (enpresak) zabalduko zirela 

pentsatuz. Beraz, eta labur bilduz, baliteke Europa eta Estatuko 

kazetarien artean profesionaltasun maila ezberdinak izatea, baino ez bi 

inkesta horiek -Inforpress-ena  eta gurea- erakusten duten hainakoa. 

VI.- Kazetal ohikeriez baliatzen direnez, P.B.ek kazetal 

produkzioa bera ere baldintzatzen dute, ohikeriaren bidetik gero 

eta gehiago sakonduz eta kazetariaren lan sortzailea murriztuz.  

Egindako ikerketan argiro azaldu da hau. P.B.ak zenbat eta 

gehiago ugaldu kazetal produkzioa bera ere gehiago "nagitu" da. 

Nabaro frogaturik geratu da hau P.B.en presentziari buruz egindako 

ikerketa konparatiboan (1978/1992). Hamalau urtetako aldea nahikoa 

izan da Gabinete hauen eragina argi eta garbi ikusteko. Egun, P.B.en 

bidez datozen albisteak %52a diren bitartean, 1978an %30a besterik 

ez ziren. Portzentaia berberean murriztu da kazetariaren lan sortzailea.  

6.4.6 ataltxoan agertzen diren irudietan ikus daitekeenez, 1978tik 

1992ra bitartean kazetariak landutako albisteak %44tik %22ra pasa 

dira.  
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Datu hauek hobeki interpretatu ahal izateko, kontutan izan behar 

dugu kazetariak oso lanpeturik dauden gizakiak direla, normalean. 

Sarritan gertatzen da albisteentzat uzten den tokia gehitu egiten dela 

medioetan, nahiz eta notizia horiek egiteko denbora eta berriemaleen 

kopurua berdinak izan. Egoera horretan, kazetariek -logikoa denez- 

lan gutxien sortarazten dieten gertakizunetara joko dute, hots, aurrez 

iragarririk dauden jazoeretara, edota erdieginak datozen agiri eta 

oharretara. Egoera horretaz jabeturik, P.B.ek testuinguru honi etekin 

nabariak ateratzen dizkiote. Horretan datza bere eraginkortasunaren 

gakoetariko bat. Halaxe erakutsi dugu, eta halaxe frogatu zuten ere, 

besteak beste,  Gans, Tuchman eta Fishman adituek beraien  

azterketetan. Egoera honetan, etekin gehien ateratzen dituzten P.B.ak 

profesionalki ondoen orniturik daudenak dira. Eta horiek ezin dira 

boterearen ingurukoak besterik izan.  

Beraz, alde horretatik ikusita, garbi dago ohikerian oinarritzen 

diren albiste guzti horiek indarrean dagoen status quo-aren alde 

jokatzen dutela. Mark Fishman nabaro mintzo zen auzi honi buruz282 

(1980:178): 

"El periodismo de rutina transmite una concepción 

ideológica del mundo. En definitiva lo informado por los 

hombres de prensa no es lo que realmente acontece, ni lo 

que realmente experimentan los  participantes en los sucesos 

noticiales o sus observadores. En lugar de ello, el periodista 

termina por urdir una historia en torno a los 'datos 

rigurosos' definición que remite a las categorías 

burocráticas y a los sucesos burocráticamente definidos que 

                                                 
282 La fabricación de la noticia. A. l. 
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los funcionarios oficiales quieren y necesitan que 

acontezcan". 

VII.- Eztabaida politikoaren eraginpean dauden gaiak 

ikutzen direnean, P.B.en eragina nabarmenki murrizten da, 

mezubide bakoitzak duen orientabide ideologikoa agerian utziz. 

Gabinete hauek duten egiazko eraginkortasuna terminu 

zehatzetan mugatu ahal izateko, puntu honek berebiziko garrantzia 

duela azpimarratu behar da. Madrilgo Gobernuaren informazioarekin 

egindako ikerketan garbi geratu denez, medio bakoitzak libreki  

jorratzen ditu Rosa Conderen prentsaurrean azaldutako gaiak. Hizki 

handietan azaltzen diren titularrak ez dira, normalean, prentsagirietan 

azaltzen diren gaiak, une bakoitzean eritzi publikoaren aurrean pil- 

pilean dauden auziak baizik. Hots, P.B.en bitartez mezubideetara 

bideratzen den informazioa ez da -eskuharki- lehen orrialdeak edo 

albistegiak "irekitzen" duen horietakoa. Medio bakoitzak lehentasuna 

ematen die -gero eta gehiago gainera- berak jorratutako gaiei, edota 

polemika sortarazten duten auziei. Eta horietan, norberak bere 

ikuspuntu propioa erakutsi behar du. 

Beraz, P.B.en eraginkortasuna "administratiboak" deitu ditugun 

gaietan nabarmentzen da gehiago. Portaera berbera somatu genuen  

P.B.en presentziari buruzko ikerketa konparatiboan (1978/1992) (ik. 

6.4.6. atalean IV. ondorioa). Bertan, argi geratzen da ere P.B. 

hauetatik bideratzen diren notiziak bigarren mailakoak direla 

normalean. Erizpide honekin bat zetozen kazeta guztiak, inolako 

salbuespenik gabe.  
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VIII.- Albiste-iturriak gero eta paper aktiboagoa j okatzen ari  

dira, orain arte atxekitu zaien pasibotasuna gaindituz. Alde 

horretatik, P.B.ek igorleak duen papera jokatzen dute -neurri 

batean behintzat- komunikazioaren eskeman bete betean sartuz. 

Albisteen hautaketa-prozesua ez da jadanik erakunde 

informatiboaren barruan bakarrik gauzatzen den mekanismoa. 

P.B.ek prozesu hori baldintzatzeko duten ahalmena beste edozein 

erakunde informatibok duen hainakoa da. Guzti honen ondorioz, 

P.B.ek komunikazio prozesuan parte hartzen duten elementuen 

jokaera aldatzen dutela esan daiteke. 

Ondorio hau behar bezala ulertzeko egungo sistema 

informatiboan albiste iturriek jokatzen duten papera ulertu behar da 

lehenengo. Emilio Pradok283 dioen legez (Cesareo, 86:II): 

"La preponderancia de las fuentes tiene consecuencias 

de relieve. En primer lugar se produce un desplazamiento 

del control que antes se radicaba esencialmente en la 

propiedad y ahora se ha ubicado, en buena parte, en la red 

de fuentes. La propiedad de los medios es importante, pero 

no es el único elemento estructural y, por lo tanto, el control 

no depende sólo de ella". 

Obra berean, Cesareok argi uzten du albisteen hautaketa ez dela 

jadanik mezubideen barruan bakarrik gauzatzen den prozesua 

(gatekeeping), sistema informatiboak zilegitzen dituen albiste-iturriek 

ere partehartze erabakiorra bait dute jarduera honetan. Emilio Pradok, 

Cesareoren obraren hitzaurrean, argi uzten du (Cesareo, 1986:II): 

                                                 
283 Cesareo Giovanni, Es noticia. A. l. 
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"La selección de lo que es noticia que antes se hacía 

esencialmente en los medios se ha desplazado a las 'fuentes 

legitimadas' hasta el punto de que generalmente sólo es 

noticia aquello que se produce dentro de esta estructura, en 

gran parte porque la 'rutina' constituye una relación de 

confianza entre los periodistas y las fuentes" 

Argi dago beraz, iturriek, egunez egun, gero eta paper aktiboagoa 

jokatzen dutela gure sistema informatiboan eta komunikazio 

prozesuan bertan ere. 

Costa i Badia irakasle katalandarrak "igorle berriak" deitzen die 

albiste iturri hauei, hots, medioen iragazkortasunaz baliatu eta eritzi 

publikoarengan eragina izaten saiatzen diren iturriei. 

Albisteen hautaketa prozesuaren garapena hobeki ulertzeko -

gatekeeping delakoaz ari natzaizue- interesgarria oso deritzogu 

Pamela J. Shoemaker ikertzaile iparamerikarrak gai honen inguruan 

argitaratu berri duen azkenengo obrari. Prozesu honek berebiziko 

garrantzia du gure bizitzetan, zerikusi zuzena bait dauka mezubideen 

bidez jasotzen dugun errealitatearen somaketarekin. Obra honi esker, 

prozesu honetan esku hartzen duten faktore guztiak eta beraien 

motibazioak hobeto ezagutzeko aukera izan dugu. Shoemarker-ek 

egindako ekarpenei jarraiki, P.B.ek prozesu honetan duten eragin 

zuzena zehatz mehatz aztertzeko aukera izan dugu.  

Eragin hau, hiru mailatan bereiztu dugu (ik. 5.3.): erakundeen 

arteko gatekeeping-a, erakunde barruko gatekeeping-a eta 

intraindibidual mailako gatekeeping-a. Bereizketa hauei esker, P.B.ek 

albisteen hautaketa prozesua baldintzatzeko duten ahalmena erakutsi 

dugu, beste edozein erakunde informatibok duen gaitasun mailarekin 

parekatuz. Gainera, P.B.en bidez datozen albisteek hautatuak izateko 
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zergatik duten aukera gehiago ikusi eta arrazoitu dugu ikerlan 

honetan. 

Beraz, hau guztiau aztertu eta ikusi ondoren, zera aldarrikatu 

dugu: P.B.ek komunikazio prozesuaren baitan dutela eragina, bertan 

esku hartzen duten elementuen jokaera -modu batera zein bestera- 

aldaerazten bait dute. Aldaketa horiek elementuz elementu zertan 

dautzan aztertu dugu  (ik. 5.3.). Igorlearen kasuan, esaterako, bere 

funtzioak arinduz eta zalutuz, kodifikazioaren papera erraztuz, 

kanalaren sendotasuna areagotuz e.a. Horren ondorioz, P.B.en 

eraginez hain zuzen, mezua bera ere nabarmenki eraldatuta gera 

daitekeela aldarrikatu dugu.  

Beraz, faktore guzti hauek aintzat harturik, P.B.ek 

"fabrikatutako" produktu bat -albiste bat, alegia- kanaleraino zuzen 

zuzenean iristea, bestelako "esku-sartze" edo bitartekotza lanik gabe, 

posiblea dela esan dugu. Prozesu hau era horretan gauzatu dadin, 

albiste-iturriek ezinbestez bete behar dituzten baldintzak zeintzuk 

diren aitatu ditugu: profesionalizazio maila altua izan eta sistema 

informatiboaren "konfidantzazkoa" izatea. 

Komunikazio prozesuan esku hartzen duten gainerako 

elementuen funtzioak P.B.en eraginez, zergatik ez diren aldatzen 

aztertu eta azaldu dugu ere.  

Aldaketa eta eragin guzti hauek grafikoki ere azaldu ditugu. 

Hartara, Schramm-ek bere garaian landu zuen eskema eta guk  
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proposatzen duguna alderatu ditugu. Hona hemen 

emaitza.  

Hipotesi hauek praktikan nola islatzen diren ikusteko parada izan 

dugu VI. ataleko ikerketetan, batez ere, Madrilgo Gobernuaren 

informazioari buruz egindako azterketan. Bertan ikus daitekeenez (ik. 

6.2.3. atalean IV. ondorioa), Madrilgo Bozeramalearen Ministeritzak, 

zenbait kasutan, albiste-iturritik kanaleraino dagoen bidea ia ia 

inolako bitartekaritzarik gabe burutu du. Hala agertzen du bederen, 

aztertutako albisteen %61,1ak. Gainerako ikerketetan lortutako 

emaitzetatik antzerako ondorioak atera daitezke ere. 

IX.- P.B.ek burutzen duten jarduerak bi onuradun 

garrantzitsu ditu: mezubideak eta zerbitzatzen dituzten 

erakundeak. P.B.ak porrot egiten badu,  kaltetuena erakundea 

bera da. 

Egindako ikerketek argiki frogatu dute azkenengo hau. P.B.en 

produkzioa oso ongi datorkie enpresa informatiboei, normalean lan 

izugarria aurrezten dielako. Inforpress Gabineteak egindako ikerketan 

(ik. 6.3.3. II. ondorioa) ikusi dugu, adibidez, nola P.B.ek 

pertsonalgoaren gastuak %25ean murriz ditzaketen. Fenomeno hau 

oso argi azaltzen da ekonomia alorreko aldizkarietan. Baino esparru 

guztietan somatzen dela esan daiteke. Kazetariei iristen zaizkien 

prentsagiri, ohar eta gutunak erdi-elaboratuak daudenez, berriemale 

batek albiste gehiago egin dezake. Bere produktibitatea gehitu egiten 
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da nabarmenki. Albiste berbera "zerotik" burutu beharko balu -hau da, 

bere kabuz jorratuko balu- denbora gehiago inbertituko luke, bere 

enpresaren produktibitatea era horretan kaltetuz.  

Guzti honi, mezubideen sektoreak egun bizi duen lan egoera 

kaskarra gehitzen badiogu -prekarietate maila izugarria, 

kalkulaezinezko ordu extra kopurua, kontratu-malgutasun osoa, e.a.- 

P.B.entzako ezin egokiagoa den panorama aurkitzen dugu. Beraz, 

P.B.en lanari esker, mezubideetako ugazabak pozik egoteko moduan 

daude, plantila aurrezteko formula oso egokia baita. 

Gabinetearen lana emankorra bada, betakorra izango da ere noski 

P.B. horrek zerbitzatzen duen erakundearentzat. Hainbat izan dira, 

esaterako, komunikazio kanpaina egoki baten ondorioz arrakasta lortu 

duten politikariak edo beren helburuak lortu dituzten enpresak. P.B.ak 

jarritako jomugak betetzen ez baditu, berriz, bere ondorioak oso 

kaltegarriak izan daitezke erakunde horrentzat. Irudi kanpaina txar 

batek politikari bat baino gehiago ixiltasunera betiko zigortu du, 

adibidez. 

X.- P.B.ek mezubideetako agendak baldintzatzen dituzte, 

"sorpresa faktorea" murriztuz eta albisteen iragarr itasun maila 

narbarmenki gehituz. 

Kazetarien artean egindako inkestak halaxe erakusten du (ik. 

6.5.2. atalean azaltzen den 15. grafikoa). Estatu eta Euskal Herriko 

kazetarien gehiengo batek -%56ak- euren mezubideen agendak 

mugatzerakoan, P.B.ak "garrantzitsuak" edo "oso erabakiorrak" direla 
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uste du. Eragin hori "ia ezertan" ez dela nabaritzen uste dutenen 

eritzia berriz, %11,9koa da. Gainerako %32,1ak eragin hori "kasuen 

arabera" aztertu behar dela pentsatzen du. 

1985ean egindako ikerketetan, Villafañe, Bustamante eta Prado 

irakasleak antzeko ondorioetara iritsi ziren. Kasu horretan (ik. 4.6.) 

aztertutako medioetan emititu ziren albisteen %83a aldez aurretik 

iragarririk zegoen. Aurrez iragarririk ez zeudenen kopurua %17a 

besterik ez zen.  

Datu hauen arabera, historikoki hain periodistikoa izan den 

"sorpresa faktorea" mugatzen hasten dela esan daiteke, kazetaria ez 

bait doa notiziaren bila, albistea bere bila baizik. 

Iragarritasun maila honek zerikusi zuzena du, baita ere kazetal 

ohikerien gehiketarekin (ik. atal honetako V. ondorioa). Hau da, 

P.B.en bidez zenbat eta albiste gehiago etorri, kazetariaren lan 

sortzailea gehiago murriztuko da. 

XI.- Aurrerapen teknologikoek albiste-iturri ahalts uenen 

alde jokatzen dute, aldaketa horiek demokratizatu artean, 

bederen. 

Mass-medioen alorrean izan diren aurrerapenek aldaketa oso 

nabarmenak ekarri dituzte albiste-iturrien panoramara. Egun, 

historiara pasa dira instituzioetako agiriak eta oharrak ekartzen 

zituzten ujier haien bisitaldiak. "Fax"-ak dena bete du. Laister batean 

bestelako aurrerapenak etorriko zaizkigu (bideo-albisteak, mandatalgo 

elektronikoa, iturritik erredakzioko ordenagailuekin zuzeneko 
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konexioak, e.a.). Aldaketa hauen onuradun garrantzitsuenak albiste-

iturri ahaltsuenak izango dira, beraiek baitira, hasera batean behintzat, 

aurrerapen horiei etekinak atera ditzaketen bakarrak. Aurrerapen 

horiek demokratizatzen direnean -hots sektore guztietara ailegatzen 

direnean ("fax"-aren kasua, esaterako)- albiste-iturri guztien 

mesederako izango da. 

Aldaketa hauek kazetal lanbidean dauden ohikeriak indartzen 

dituzte, hainbat adituk azpimarratu eta erakutsi duenez (G. Cesareo). 

XII.- Kazetal lanbideak historikoki izan duen sen kritikoa 

arriskutan dago. Igorlearen nagusitasuna nabaro agertzen den 

garai honetan, ohikeriaren bidea inoiz baino erakargarriagoa 

egiten zaigularik, sistema informatibo osoak -bere independentzia 

bermatu nahi badu- hausnarketa sakon  baten beharra du. 

60 eta 70eko hamarkadetan zehar, mundu osoko kazetarien 

artean kontrakultura eta marginalitatea bezalako baloreak hedatu 

baziren ere, azken urteotan, bestelako fenomenoak nagusitzen ari 

zaizkigu: medioen konzentrazioa, informazioa ikuskizuna bihurtzeko 

ahaleginak, audientzia eta merkatua bezalako jainko berriei aitortzen 

zaien gurtzapena, e.a.  Bide nabar, kontutan izan behar dugu ere, 

botereak (politikoa zein ekonomikoa) informazioa kontrolatzeko 

betidanik izan duen joera. Eta informazioa kontrolatzeko, iturrietara 

jotzea bezalakorik ez dagoela kontutan izanik, -berauek (albiste-

iturriak) baitira komunikazioaren prozesua gobernatzen dutenak- 

botereak P.B.en apostuari gogo biziz eutsi zion. Erronka honek 

besteak beste, zera suposatu zuen: teoriaz publikoa zen informazioa 
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pribatizatzea, albistearen funtsezko elementuen kontrola (Nork, zer, 

noiz, nola, non eta zergatik) beraien agindupean bait zegoen. Beraz, 

konzentrazioa ez da medioen artean soilik ematen den fenomenoa. 

Informazioa ere, P.B.ei esker, gero eta gehiago konzentratzen ari da. 

Aitatutako fenomenoez gain, botereak beste faktore batzuk izan 

zituen bere alde: igorleak komunikazio prozesuan duen aparteko 

tokia, mezubideetan bizi den dinamika produktibo eroa eta kazetal 

ohikeriek ezartzen duten menperakuntza. Faktore guzti hauek elkar 

loturik, testuinguru ezin egokiagoa marraztu zuten botere publikoen 

eginpide informatiboa emankorra izan zedin. 

Orraitio diogu, kazetal sena arriskuan dagoela. Eta arazo honi 

aurre egiteko -hau da, sistema informatiboaren independentzia 

bermatzeko- behar diren formula posibleak ere aitatu ditugu: 

kazetariaren kontzientzia profesionalaren zorroztasuna, albisteen 

alderaketa (notiziak normalean oso gutxitan kontrastatzen bait dira), 

ohikeriaren inertziari amorerik ez ematea, baliabide gutxiko albiste-

iturriak begirunez tratatzea eta medio bakoitzak bere agenda propioa 

lantzea.  

Hartara, oso garrantzitsua litzateke ere, P.B.ak persuasioan  itsu-

itsuan oinarritu ordez, frogaren bidezko konbentzimenduaz baliatuko 

balira. 

Horiexek inertzia ero hau geldierazteko guri okurritzen zaizkigun 

formula posibleak. 
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XIII.- Botere politiko eta ekonomikoaren inguruko P.B.ek 

egungo sistema informatiboaren bidegabekeriak sakontzen 

dituzten momentutik,  albiste-iturri ahaltsu eta ahulen arteko 

amildegia aregotzen dute ere. Orraitio, ezinbestekoa da sistema 

beraren demokratizazioa helburutzat duten taldeak indartzea eta 

bultzatzea. Ekimen hau, are eta premiazkoagoa da gaurregungo 

panorama informatiboan nagusitzen ari diren joerak kontutan 

hartuz gero. 

Ikerlan osoan zehar saiatu gara P.B.en fenomenoa ikuspuntu 

guztietatik aztertzen. Erreparatu dugu bereziki Gabinete hauek 

eguneroko eginbide informatiboan duten eragin eta ondorioetan. 

Arakatu dugu gure ustez arakatzeko zegoen guztia.  

P.B.ak, kultur nahiz gizarte, ekonomia edo politikaren munduko 

hainbat erakunderentzat tresna baliagarria eta oso egokia diren bezala, 

tesi honetan, azpimarratu nahi izan dugu ere botere publikoek lanabes 

hauekin burutzen dituzten bidegabekeriak eta beraiei darizkien 

ondorioak sistema informatiboarekiko. Gehiegikeria hauen kontra  

nondik jo behar dugun jakiteko, Miquel de Moragas-en aipu bat284 

ekarri nahi izan dugu gogora (1981:94): 

"El camino de salida no parece fácil de encontrar. Las 

bases de una teoría crítica de la comunicación de masas no 

pueden encontrarse en otra revolución particular y 

descontextualizada: la de los medios de comunicación 

baratos o participativos. No serán los medios, TV por cable, 

aparatos grabadores, cámaras de video, minimprentas, etc., 

                                                 
284 Moragas Spà, Miquel de. Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios en América y 
Europa. Gustavo Gili. Barcelona. 1981. 
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los que puedan subvertir o neutralizar, la fuerza 

comunicativa del sistema, sino la existencia de aquellos 

grupos que encontrarán en los nuevos medios de 

comunicación, de hecho fruto del contradictorio desarrollo 

industrial que ha posibilitado su existencia, un arma de 

defensa para su libertad". 

Gure ustez, guzti honek egungo sistema informatiboaren 

erabateko demokratizazioa suposatzen du, informazioa hiritar guztioi 

dagokigun funtsezko eskubidea baita, eta ez gutxi batzuek gertaerak 

nahi duten eran aurkezteko daukaten pribilegioa. 

 

7.3.- Etorkizunari begira 

Honaino gure aldetik ikertutako guztia. 500etik gorako orriotan 

P.B.en zeregin eta eraginarekin zerikusia zuen guztia arakatzen saiatu 

gara. Ibilbide luze honetan, egun fenomeno honek duen garrantzia 

azaltzen ahalegindu gara. Gure ikerketa boterearen inguruko P.B.etan 

zentratu da gehien bat, gehiegi apika. Hala izan bada, gure irudiko 

P.B. hauexek gaurko sistema informatiboan eragin gehien daukatenak 

direlako izan da. 

Edozein kasutan, ikerketa honekin P.B.en gaia ez da inolaz ere 

agorturik geratzen. Badira egon, fenomeno honen inguruan azterketa 

sakona merezi duten hainbat lan-saio. 

Oso interesgarria erizten diogu, esaterako,  informazio 

ekonomikoa gailentzen ari zaigun garai honetan, alor horretako 

komunikazioa nola egituratzen den ikertzeari, zeintzuk diren bere 
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bitartez transmititzen diren balore nagusiak, nolakoak izan behar diren 

enpresa barruko Marketing eta Komunikazio Sailen arteko 

harremanak (osagarriak?, menpekotasunezkoak?), e. a.  

Gai berberarekin jarraituz,  bereziki aholkugarria deritzogu krisi 

garaiko komunikazioa nola egituratzen den arakatzeari, hots, larrialdi 

uneak direla eta (ezbeharrak, hondamendiak, istripuak, ezusteak, e.a.) 

erakunde publiko nahiz enpresa batek zer egin behar duen, bere 

komunikazioa nola gizarteratu behar duen, zer mekanismo erabili eta 

zertzu bazterreratu behar dituen eta zergatik. Larrialdi egoera hauetan 

inprobisazioa nagusitzea ohituta gauden honetan,  interesgarri oso 

erizten diogu gai honen sakonketari; ikustea, adibidez, emergentzia 

egoeretan zer jarrera hartu duten beste herrietako Gobernuek, 

enpresek, e.a. eta horren ildotik behar diren ondorioak ateratzea. 

Tesi honetan ikertu dugu ere Komunikazio Aholkularitzen 

fenomenoa. Adierazgarria oso izan da guretzat, kazetariek kontsulting 

hauekiko duten konfidantza eza. Badirudi errezelo hauek ez datozela 

bat Europan dagoen errealitatearekin. Guzti hori zergatik  gertatzen 

den, herri guztietan fenomeno honen inguruan jarrera beretsuak ote 

dauden, e.a. beste ikerketa baten abiapuntua izan zitekeen. Krisi 

ekonomikoak toton egin ez duen honetan,  interesgarria izango 

litzateke ere, enpresek eta instituzioek komunikazioari eskaintzen 

dioten diruarekin zer gertatzen den aztertzea. 

Ikerlan osoan zehar ere, P.B.en ugalketaz mintzatu gara. Baina 

ugalketa hori ez dugu kuantifikatu ordea, gure helburua ez bait zen 

hori jakitea horren eragina deskubritzea baizik. Edozein kasutan, oso 



PRENTSA BULEGOEN AUZIA ZERTAN DEN  552 

garrantzitsua deritzogu uneon Euskal Herrian zenbat P.B. dauden 

zehatz mehatz jakitea, baita ere zenbat kazetarik lan egiten duen 

bertan eta zein den bere kualifikazio profesionala. Era horretan, 

hobeto ezagutuko genituzke fenomeno honen ezaugarriak eta 

etorkizunera begira dituen aukerak. Alde horretatik, nahitaezkoa 

iruditzen zaigu Informazio Zientzietako Fakultateetatik ere fenomeno 

honi begira ikasleak prestatzea, kontutan izanik gauden krisi garai 

honek bestelako irtenbideen premia duela. 

P.B.en eragina tesiaren ardatz nagusia izan arren, II. atalean 

beraien funtzioak eta helburuak zeintzuk diren ere luze eta zabal 

azaldu ditugu, ikuspuntu dibulgatibo batetik. Ikusmolde beretik, ondo 

legoke ere "informazio administratiboa" deitu dugun hori, hau da, 

herri administrazioetan burutzen den lana gizartean nola plazaratzen 

den,  zertan edo nola egituratzen den ikertzea. Alde horretatik ere, toki 

horietan -instituzio publikoak, enpresa haundiak, e.a.- barne 

komunikazioak betetzen duen papera oso garrantzitsua da, ezbairik 

gabe. Azkenaldi horietan gainera barne buletinak, aldizkariak e.a. 

pertsonalgoaren faktore motibatzaile legez erabilia izan da. Guzti hori, 

eta Barne Komunikazioak orohar, eskaintzen dituen posibilitateak 

aztertzea eta arakatzea beste ikerlan baten helburua izan zitekeen. 

Ikerbide posible hauen zerrenda ezin dugu amaitu beste gai bat 

aitatu gabe. Eta berau komunikazio alternatiboaren etorkizuna da. 

Euskal Herria esperientzi alternatibo askoren sorleku izan da beti. 

Hainbat izan dira, azkenengo hamarkada hauotan sortutako 

mugimendu, hiritar plataforma eta bestelako elkarteak. Erakunde 
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hauek oso aktiboak izan arren, medioetan izan duten islada nahiko 

moderatua izan da. Zenbait kasutan, sistemaren kontrako 

mugimenduak izatea nahiko arrazoia da, unibertso informatibotik at 

gelditzeko. Bestetan, medioen funtzionamendua guztiz ezezaguna da 

erakunde hauentzat, gaindi-ezinezko muga suertatuz. Harrigarria 

badirudi ere, Herri Mugimendu eta Erakunde Ez Gubernamentalen 

P.B.ak, sinesgarritasun maila handien daukatenak dira kazetarien 

aurrean, baino fidegarritasun hori -tesian ikusi dugun legez- ez da 

gero medioetan isladatzen. Datu hauen arabera, argi dago, 

komunikazio alternatiboak berrikuntza behar duela, mugimendu 

hauek berez duen sinesgarritasun horri ahal den etekin handiena 

ateratzeko. Gure ustez, erakunde hauek eredu zaharkituak alde batera 

utzi eta formula berriak landu behar dituzte, irudimenez josiriko 

metodoak, hain zuzen. 

Argi dago beraz, P.B.en gaia ez dela ikerketa honekin agorturik 

geratzen. Geroari begira, ikerbide posibleok hauexek lirateke: 

•Informazio ekonomikoaren P.B.ak: Komunikazio 

Aholkularitzen etorkizuna. 

•Informazioa krisi garaietan: Ezbehar baten aurrean, zer eta nola 

komunikatu. 

•Informazio administratiboa: komunikazio instituzionala, Barne 

Komunikazioaren beharra. 

•Prentsa Bulegoen Errolda: zenbat P.B. daude uneon Euskal 

Herrian eta zein den bere katalogazio pofesionala. 

•Komunikazio alternatiboaren zeregin eta geroa: Formula berrien 

bila. 
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