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Hitzaurrea 
 
Abiapuntua 
 
Hego Euskal Herri osoan ikus daitezken telebista-kateen artean bik dituzte 
propio honako eginiko albistegiak: Televisión Españolak (TVE) eta Euskal 
Telebistak (ETB). TVEk bi saio pantailaratzen ditu: Telenorte, EAEn bakarrik 
ikusi daitekeena, eta Telenavarra, Nafarrorako emititzen dena. 
 
Bestalde, ETBk Gaur Egun eskaintzen du lehen kanalean, eta bigarrenean, 
gaztelerazkoan, Teleberri.  
 
Gazteleraz emititzen diren hiru albistegiak hartu, eta bertan eskaintzen den 
Euskal Herriaren errepresentazioa ikertu dugu. Izan ere, geure buruaz jakin, 
uste eta sentitzen dugun gehiena telebistaz jasotako informazioa izaten denez, 
interesgarria da aztertzea zeintzuk diren igortzen zaizkigun mezuak. 
  
Telebista-albistegietan egiten diren Euskal Herriaren errepresentazioak 
nolakoak diren arakatuz, informazio-saioen egituraketa, formalki estandar eta 
neutroaren atzetik, besteak beste, medioaren jarrera politiko, territorial eta 
soziala isurtzen dira. 
  
Tesian, albistegietan aurkitzen diren elementu komunen azalpena egin eta 
gero, Teleberri, Telenavarra eta Telenorte notizi-saioetan agertzen diren 
desberdintasunetan zentratu gara. Bakoitzak "gutaz" hitz egiterakoan zertaz ari 
den, non kokatzen duen bere burua, zertzuk eta nortzuk aipatzen dituen 
"interesgarritasunaren eta gaurkotasunaren" izenean, nola irudikatzen duen 
euskal gizartearen antolaketa eta gisakoak aipatuko ditugu.  
 
Ondorioak 
 
Euskal Herrirako propio emititzen diren albistegiak aztertu eta gero, agerian 
gelditu da oinarrizko elementuetan (gai eta pertsonaietan) eta hauen aurkezpen 
ikus-entzunezkoan (tratamendu tekniko-espresiboan) antzekotasunak 
nagusitzen direla. Alderdi horretatik, Teleberri, Telenavarra eta Telenorten 
egiten duten Euskal Herriaren errepresentazioetan, beraz, ez dago alde 
handiegirik. 
  
"Beste estratu batean, non gaiak, pertsonaiak, egintzak eta destinatarioak 
testuinguratuak izaten diren, ageri dira kanal bakoitzaren ezberdintasunak. 
Diskurtso informatiboaren estratu honetan, telebista kanalak propioa duen 
testuinguru territoriala, politiko-administratiboa, ideologikoa, komertziala edo 
dena delakoa erakusten du. Hemen ageri dira notizia-saioak beretzat hartu 
dituen sistema axiologiko eta interpretatiboak. Estratu honetan, notiziaren 
zergatia eta ondorioak eskaintzeaz gain,ulertua izateko elementuak erakutsiko 
dituzte. Hemen agertzen dira medioaren lerrotze territoriala, erreferentzialtasun 
sozio-politikoa, inbrikazio ideologikoa eta abarrak." (ARANA, 1996). 
 
Estratu honetan, hiru kanal horietako emisioetan Euskal Herri desberdinez ari 
direla dirudi. Are eta gehiago, agerpen mediatikorik ez duenaren existentzia  



 
  

 

 
 
zalantzazkoa delarik, Euskal Herriak bere osotasunean existentziarik ez 
edukitzea ondorioztatu daiteke. 
  
Gainera, albistegietan egiten den Euskal Herria eta euskal gizartearen 
errepresentaziaroen arabera, aniztasunik gabea da, sozialki egituratu barik 
dagoena eta instituzio politiko-administratiboen bizkar-hezurrari esker bakarrik 
zutunik mantentzen dena. 
  
Albistegietan ez dute gizartearen baitako oparotasun sozial, politiko eta 
kulturalaren berri ematen, beti ere politikagintza ofizialaren menpeko  
 
errepresentazioa egiten delako. Politika instituzionalizatu horren zeregin 
endogamikoak, bestalde, fagotizatu egiten ditu bestelako esparru tematikoak, 
sozialki eskluiente gisa ageri zaigu izaera kolektiboaren elementu banatzaile 
paperean. 
  
Teleberri, Telenavarra eta Telenorten erabiltzen diren geoesplizitazioen bidez 
esparru autonomikoak eta nazionala sinonimotzat hartzen dira oso sarritan. 
Metonimia geo-politiko honen bidez, antolaketa autonomiko-administratiboaren 
baldintzak barneratu egiten ditu kazetarien diskurtsoak.Politika 
instituzionalizatuaren logikan sarturik, albistegietan Euskal Herriak ez du 
existentzia propiorik, ezta lurralderik eta are eta gutxiago izaera komun eta 
bateratzailerik. 
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I.-SARRERA 
 
Euskal Telebistaren bigarren kanaleak eta Televisión Españolak Iruñea 

eta Bilbon dituen emisio-zentruen informatiboen edukina aztertzea da ikerketa-
lan honen helburua. Hiru emanaldi informatibo horietan egiten den Euskal 
Herriaren errepresentazioa nolakoa den aztertzen dugu.  

 
Kazetaritzaren inguruan eraiki diren mitoen artean komunikabideek izpilu 

lana egiten dutela aipatu izan da. Errealitatea isladatu besterik ez dutela egin 
behar aldarrikatu da, luze eta zabal. Teoria klasiko horren jarraitzaileek 
diotenez, komunikabideek, eta hauen artean nagusi diren telebistek, 
gertatutako gauzarik garrantzitsuenak jakinarazten dizkio jendeari. 
Aktualitatearen agindupean, zerbitzu publikoa helburu dutelarik eta 
objektibitatea lagun edukita aritzen dira telebista-albistegiak.  

Errealitatea isladatu baino egiten ez badute ordea, nola uler daiteke 
dauden telebista-kanale desberdinetan bakoitzak bere "errealitatea" 
eskeintzea? Errealitatea bat izanik nolatan hainbeste bertsio edukitzea?  

 
Hego Euskal Herria, bere osotasunean, ala zati desberdinak hartuz bi 

dira albistegi propioak aideratzen dituzten kateak: Televisión Española eta 
Euskal Telebista.  

Lehenak, Iruñea eta Bilbon dituen emisio zentruen bidez, Telenavarra 
eta Telenorte izeneko albistegiak pantailaratzen ditu gazteleraz, lanegunoro. 
Bigarrenetik, Euskal Telebistak dituen bi kanaleetatik, guk gazteleraz emititzen 
duen emanaldia hartu dugu, Teleberri izeneko albistegia.  

Hizkuntza berean emititzen diren hiru albistegi hauek aztertuz, 
proiektatzen den "errealitatea" nolakoa den ezagutu dezakegu.  

Albistegi desberdin horietan Euskal Herriaz egiten den errepresentazioa 
ikertzen dugu beraz honako lan honetan. "Errealitate" bakarra omen denaren 
islada desberdinak jorratzen ditugu, bakoitzaren edukinean dauden 
berezitasunak kontutan hartuz.  

 
Beti esan ohi da komunikazioaren prozesuan hiru direla ezinbesteko 

elementuak: igorlea, mezua eta hartzailea. Gure ikerketa lan-honetan 
bigarrenean zentratu gara. Ez ditugu, guztiz interesgarriak izan arren, igorlea 
den telebista-kanalearen izakera eta planteamenduak aztertzen. Ezta ere, 
ikusentzuleek jaso eta barneratzen dutena miatzen, horretara dedikatu izan 
diren hainbat ikerketa aberasgarri daudela aitortu arren. Gurea, pantailaratzen 
dena arakatzera mugatzen da. Soil-soilik, mezuan zentratzen gara. Baina, 
arras ulergarria den bezala, mezuaren barruak aztertuz, igorlearen 
planteamendu, ikuspegi eta jarrerak ere soma daitezke. Telebista-albistegien 
edukinean arakatuz, kanale bakoitzak duen mundu-ikuskera ezagut dezakegu. 
Eta mundua diogunean ez gara zentzu geografiko hutsaz ari, baizik eta 
gizartearen elementuen definizioaz, beraien arteko harremanak nolakoak diren, 
zeintzuk diren aipatzen diren gertaerak, nolako arrazoi eta ondorioak aitortzen 
dituzten. Beste era batera esanda, telebista-albistegiaren edukina aztertuz 
egileak diren kazetaria eta oro har telebista kanalearen arduradunen ikuspegia 
zein den jakin dezakegu. Aldi berean, produktu informatiboak aztertuz ezin 
dugu esan zein den ikusentzulegoarengan sortuko den erreakzioa, zelako 
inpresioa jasoko duen. Baina, bai ordea bere mundua "ilustratzeko" eskeiniko 
zaizkion hainbat elementu ezagutuko ditugu. Bere ingurunea ulertzeko 
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eskeintzen zaizkion lehengaiak, ikusentzutekoak, zeintzuk diren aztertuko 
dugu.  

 
Ikerketa-lan honen abiapuntuan beraz, hiru telebista-albistegien edukina 

daukagu. Produktu informatibo horien baitan murgiltzen gara bere edukina zein 
den jakin asmoz.  

Garcia eta Perales-ek (1992) idatzi zutenez, telebista-kanaleen 
informazio-saioen edukina aztertzeko bi dira har daitezkeen bideak: albistegien 
arteko desberdintasun estrukturalak lantzea edo guztietan iraunkor mantentzen 
diren osagaiak ikertzea.  

Guk, ikerketa-lan honetan, hartu dugun bideak bietatik zerbait dauka, 
izan ere, Hego Euskal Herrirako emititzen diren albistegi desberdinetan 
antzekotasunak eta beti presente daudenak landuko ditugu eta, aldi berean, 
kanale bakoitzean eskeintzen diren bereizgarritasunak kontutan hartuz.  

Hiru kanaleen bidez luzatzen den eskeintza informatiboan arakatuz, 
aipaturiko autoreek azpimarratzen dituzten hiru maila jorratzen ditugu: 
sakonekoa, ertaina eta azalekoa.  

Sakoneko ikerketaren bidez, kanale desberdinetan ageri diren 
amankomuneko osagaiak aurki daitezke. Informazio-saioetara iristen diren 
gaiak eta subjektuak, nagusiki botere politiko-instituzionalarekin zerikusia 
dauzkatenak, eta hauek jasotzen duten tratamendu positibatuan gauzatzen da 
esan dugun homogeneitatea. Maila honetan, Euskal Herrira bere emisioak 
mugatzen dituzten albistegien edukina ere antzekotasunez betea dago.  

Informazio-saioetan somatzen den ertaineko mailan, hitzez zein irudiz 
deskribatzen diren gaien testuingurua nolakoa den aztertzen da: 
notiziaturikoaren zergatiak eta ondorioak. Modu berean, aipatuak izaten diren 
subjektuen ekintzak eta hauen destinatarioak zeintzuk diren ikertzen da. Aldi 
berean, pantailaratzen diren gertaeren arteko erlazioak eskeintzen ote diren 
zehazten da. Ikerketa maila honetan, somatzen dira gure hiru kanaleen arteko 
lehen desberdintasunak. Euskal Herriaren errepresentazioa egiterakoan 
eskeintzen duten lurraldearen tratamendua, bertan aritzen diren subjektu 
desberdinen arteko harremanak nolakoak diren eta zein arauen arabera 
mugitzen diren. Maila honetan informazioen testuingurua ikertzen da, 
eskeintzen den produktu informatiboaren atzetik dagoen zentzu-ematea eta 
balio interpretatiboak zeintzuk diren jakin asmoz.  

Albistegietan soma daitezkeen hiru mailetatik, azkenean, azalekoena 
kontsideratzen dugunean, kanale desberdinen arteko antzekotasunak ageri dira 
nabarmen. Hiruetan enunziatzaile nagusi paperean telebista berorren 
profesionalak agertzen dira. Kazetariak dira agente oparoenak. Hirugarren 
berezitasun modura, Telenavarra, Telenorte eta Teleberriren osakeran hitzezko 
informazioak erakusten duen nagusitasuna begien bistan gelditzen da, modu 
berean ikonikoaren menpekotasuna erakutsiz.  

 
Albistegien edukina aztertzeko, Euskal Herrian zentratzen garen 

ikerketan, hiru maila horiek landu ditugu, guztietatik amankomuneko osagaiak 
eta kanale bakoitzaren desberdintasunak agerian lagaz.  

 
Ikerketa-lan honetan erabiltzen den metodologia aipatu aurretik, 

beharrezkoa da, telebistari (eta bereziki programazio informatiboari) eskeintzen 
diogun arreta eta funtzionalitate soziala zertan oinarritzen den azaltzea.  

Esan daiteke, zalantza barik, telebistaren eragin soziala handia dela, 
gutaz eta munduaz dugun ezagutzan eta berorren interpretazioan. Telebista-
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albistegiena bereziki, informazioa eskeintzeko tresna hutsa kontsideratua 
izatetik, gertaeren esangurak eta zentzu-emateak luzatzeko bidetzat hartua 
izatera pasatu da. Alegia, zer gertatu den eta zergatik jakiteko lanabesa izatetik 
gure ingurune soziala osatzen duela pentsatzera. Errealitatea sozialki 
eraikitzen dela eta lan horretan telebistak zeresan nabarmena duela sinisten 
dutenengan oinarrituta abiatzen da gure ikerketa-lana.  

Errealitate soziala kontsideratzen dena eraikitzen telebistak indar handia 
duela esan dugu. Gure kasuan, errealitate hori sortzeko orduan albistegietan 
eskeintzen zaigun lehengaia zein den aztertu gura dugu. Gainera, errealitatea 
orokorrean hartzeaz gain, euskal gizarte eta nazioari buruz eskeintzen 
zaigunean zentratuz. Horretarako, Hego Euskal Herrirako emititzen diren 
gaztelerazko hiru albistegien (Teleberri, Telenavarra eta Telenorte) mamia 
arakatu dugu, eskeintzen dituzten errepresentazioak nolakoak diren jakin ahal 
izateko.  

 
Hego Euskal Herriaren errepresentazioa informatiboa zelakoa den 

ikertzeko, antzerako lanetan aritu izan diren ikerketen berri edukitzea oso 
lagungarria suertatu zaigu (Martin Serrano, 1976 eta 1986; Rositi, 1982; 
Vilches, 1989; eta, Van Dijk, 1990 besteak beste). Baina, bereziki, nazioarte 
mailan laurogeiko hamarkadaren lehen urteetan buruturiko "Telediarios y 
producción de la Realidad"1 izeneko ikerketa interesgarria iruditu zaigu. Lan 
mardul horretan, hainbat estatutan errealitatea deitzen duguna produzitzeko 
orduan hain lan kontsideragarria betetzen duen telebista-albistegien edukina 
aztertzen aritu izanaren berri ematen da. Herrialde desberdinen informazio-
saioen edukinaren berri jaso dugu ikerketa-lan horren bidez, baita hori baino 
interesgarriagoa dena ere, edukina aztertzeko metodologia. Vidal Beneyto 
irakaslearen inguruan antolaturiko Estatu espainiarreko taldeak, TVEren 
edukina aztertzeaz gain, azterketa bera egiteko oinarri metodologikoak ezarri 
zituen.  

Beraiek, edukin-azterketaren historia oparoaren iturri garbienetan edan 
ondoren, metodologia konplexu eta interesgarria proposatu zuten. Guk, lan 
horretan oinarrituta, eta helburu modura Euskal nazio eta gizartearen 
errepresentazio informatiboa nolakoa zen jakitea genuenez, hainbat egokipen 
burutu behar izan dugu. Edozelan ere, aipaturiko metodologia koantitatiboaren 
enborrari adar berri batzuk proposatzea besterik ez da izan gure aportazioa.  

"Telediarios y Producción de la Realidad" izeneko ikerketa-lanaren 
inguruan antolatu zirenen abiapuntua eta emaitza ikuspegi koantitatibotik egina 
dela azpimarratu beharra dugu. Alegia, albistegietan ageri den hitzezko 
informazioa eta baita ikonikoaren barruan arakatu, elementu desberdinen 
presentzia neurtu eta, gero, elementu horien arteko erlazioak bilatu.  

Aportazio hori, telebista-kanale desberdinen artean dauden hainbat 
antzekotasun eta desberdintasunak somatzeko ezinbestekoa bada ere, 
hankamotz gelditzen da, guretzat abiapuntua dena ezagutzeko: Euskal 
Herrirako emititzen diren informatiboetan egiten den nazio eta gizarte 
errepresentazioa. Ikuspegi koantitatibotik eginiko ikerketak gabezi asko 
erakusten dituenez, gurea bezalako ikerketa batean,  teknika koalitatiboen 
bidea hartu dugu, bien konbinazioa aberasgarriagoa izango delakoan. 
Horretarako, eta gurea euskal gizartea eta nazioaren errepresentazioa nola 
                                                 
1ZENBAIT AUTORE. TV News and the Production of Reality. Sevilla. International 
Sociological Association. Research Committee on Communication, Knowledge and 
Culture. 1984. eko Urriak 5-6. (faksimila) 
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egiten den jakitea denez, bi parametro sozio-politiko horien definizioan pisua 
duten elementuak definitu ditugu. Metodologiari dedikatu diogun atalean ikus 
daitekeenez, nazio eta gizartearen errepresentazioan interesgarri gisa 
kontsideratzen diren zortzi parametro definitu izan dira, lurraldetasunaren 
definiziotik hasi eta komunitatearen tratamendura pasatuz. Zortzi parametro 
koalitatibo hauen bidez, azterketa koantitatibo zehatza eta intentsiboak 
eskeintzen ez dituen makro-esparruak argitu daitezke. Eta hala izan da, 
ikerketa koantitatibo eta koalitatiboaren bidez gorpuztu egin baita lan honen 
zeregina eta emaitza.  

 
Abiapuntu bikoitzaz, koantitatiboa eta koalitatiboa, edukin-azterketari 

ekin diogu. Esku artean dugun tresna metodologikoaren baliogarritasuna 
konprobatzeko aurre-test bat burutu dugu. Lehen hurbilketa horretan, edukina 
koantitatiboki aztertu dugu, gero koalitatiboa burutuz. Hasiera batetik agerian 
gelditu da, edukina miatzeko orduan bezala emaitzak aztertzerakoan 
beharrezkoa dela ikerketa estratigrafikoa egitea, eta ikuspegi koantitatibo eta 
koalitatiboa erabiltzea. Bien arteko konbinaketak ematen dio aberasgarritasun 
berezia lan honi.  

Edukin-azterketa lana gauzatu ahal izateko hitzez zein irudiz eskeinitako 
informazio bildu dugu kode-fitxak betez. Informazio ikoniko eta hitzezkoaren 
edukinean agertzen diren elementuak kontuan hartuz, milaka fitxa bete ditugu. 
Guzti hauek, gero estatistikoki prozesatu ahal izateko, ordenagailuan sartuak 
izan dira. Estatistika programa berezi baten bidez, fitxero desberdinen ikerketa 
deskribatzaile eta erlazionala burutu dugu, emaitza oparoa lortuz. Ikuspegi 
koantitatibotik eskuraturiko datu guzti hauen irakurketa egin ahala, ikerketa 
koalitatiboari ekin diogu. Eta bi, metodologia hauen aplikazioa emankorra izan 
da, batak bestea barik itzalean lagako lituzkeen hainbat zirrikitu argitzen 
dituelako.  

 
Esana bezala, Vidal Beneytoren taldekideei esker, ikuspegi 

koantitatibotik, egin ahal izaniko ikerketari, Hego Euskal Herriaren 
errepresentazioan, kanaleen artean somatzen diren desberdintasun eta 
antzekotasunak erakusten zaizkigu. Aldi berean, ikuspegi koalitatibotik, euskal 
nazio eta gizartearen errepresentazioan guretzat zentralak diren osagaiak 
landu ahal izan dira.  

 
"GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-

ALBISTEGIETAN. Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte" izeneko 
ikerketa-lan honetan lau zati nagusi markatu dira, gero horietariko bakoitzean 
hainbat atal aurki daitezkeelarik.  

Lehen zatiak lau atal ditu: Sarrera gisakoa hau, Marko teorikoa, 
Hipotesiak eta Metodologia. Bigarren zatian Emaitzak kokatzen dira. Hirugarren 
zatian, Ondorioak azaltzen dira. Azkenik, laugarren zatian, Bibliografia eta 
Eranskinak eskeintzen dira.  

Ikus dezagun, atal desberdinetan jorratzen direnen azpimarragarrienak.  
Irakurtzen ari zaren lehen atal honetan, ikus daitekeenez, lanari hasiera 

ematen dizkiotenak kokatu ditugu. Ikerketan jorratzen diren nondik-norako 
nagusienak azaltzen dira. Gainera, erabili diren lan-teknikak eta eman diren 
pausuen errepasua egiten da. Gainera, ikerketa-lan honetan lagungarriak izan 
zaizkigun pertsona, esperientzia eta teknikak aipatzen dira.  
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Marko teorikoa deritzon atalean, bigarrenean, bi dira osagai erreferenzial 
nagusienak: errealitatearen eraikuntza sozialaren teoria eta nazio eta 
gizartearen definizioan oinarrizkoak kontsideratzen diren parametroak.  

Errealitatea sozialki eraikitzen dela dioen teorizazioaren ildotik, 
komunikabideek eta bereziki telebistek jokatzen duten papera errepasatzen da. 
Telebistaren bidez, gure errealitatea sortzen dela azpimarratzen da, ingurunea 
ordenatzeko eta interpretatzeko proposamenak eskeintzen zaizkigularik.  

Sozialki eraikitzen diren inguruneen artean, propioa kontsideratzen den 
herria ere badago. Euskal Herriaren eraikuntzan osagai oinarrizkoak 
kontsideratzen diren zortzi parametroak ekarri dira hona, beraien azalpena eta 
azterketa eginez. Gero, albistegiei edukin-azterketa aplikatu ondoren zortzi 
parametro hauen presentzia zenbaterainokoa den ikusi ahal izan dugu. 
Gainera, nazio eta gizartea definitzeko elementu hauen presentzia 
informatiboaz aparte, horien gauzatzean telebistak jokatzen duen errola 
aipatzen da.  

 
Hirugarren atalean, lanari ekiteko hipotesi gisa markaturikoak azaltzen 

dira. Azaldu dugun marko teorikoaren barruan kokatu dira sei abiapuntu hauek 
gero, azterketan barrena azaldu eta konprobatuko direlarik.  

 
Metodologiari dedikatzen diogun atalean, edukin-azterketan dauden 

ikerketa koantitatibo eta koalitatiboaren bide bikoitza aldiberean jorratzearen 
zergatiak azaltzen dira. Koantitatiboki, telebista-albistegietan, nazioarte mailan, 
aplikagarria suertatu den metodologia egokipena burutzen dugu. Teknika 
horren arabera, albistegiak koantitatiboki aztertu ahal izateko osagarri ikonikoa 
eta hitzezkoa landu beharra ditugu. Hitzez zein irudiz eskeintzen den 
informazioaren ikerketa egin ahal izateko azterketa-unitateak zeintzuk diren eta 
zergatik erabiltzen diren azaltzen dugu. Lan hau burutzerakoan erabiltzen 
dugun soporte estatistikoaren berri ematen da. 

Esan dugunez, albistegien edukina aztertuz, ikuspegi koalitatiboa oso 
interesgarria izan da. Horretarako, zortzi izan dira Euskal Herriaren soslaia 
egiteko modukoak kontsideratu izan direnak. Albistegien azterketa koalitatiboa 
egiteko erabiltzen ditugun unitateak zeintzuk izan diren ere erakusten da, atal 
honen baitan.  

 
Ikerketa-lan honen bigarren zati nagusian kokatzen da atalik luzeena, 

ikerketaren emaitzak eskeintzen dituena: emaitza koalitatiboak eta 
koantitatiboak.  

Boskarren zenbakia daraman atalean, banan banan, aztertu ditugun 
albistegien emaitzak azaltzen dira, koalitatiboak lehenengo eta koantitatiboak 
gero.  

Ikerketa koalitatibo zein koantitatiboaren kasuan, lehenengo eta behin 
Hego Euskal Herrian lanean diharduten telebista-kanale guztien emaitza 
orokorrean aztertzen da. Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboari 
buruzkoak aztertuta gero hiru kanale desberdinen datuak eta azalpenak 
eskeintzen dira.  

Kanale desberdinen azalpena egiterakoan, ikuspegi koalitatibo zein 
koantitatiboaren kasuan, azpiatal bakoitzaren amaieran sintesi gisa funtziona 
dezaketen ideiak luzatzen dira. Modu honetara, gero ondorio orokorrak izango 
direnen gorpuzketa nolakoa den ikus daiteke.  

Kanale desberdinen ikerketa koantitatiboaren emaitzak eskeintzerakoan 
hainbat grafiko erabiltzen dira, irakurketa lana errazteko asmoz.  
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Doktorego-tesi honen hirugarren zatian, seigarren atala dena osatuz, 

ondorioak azaltzen dira. Bertan, ikuspegi koantitatibo zein koalitatibotik eginiko 
lanaren emaitza eskeintzen da.  

 
Laugarren zatian, bi atal paratzen ditugu zazpigarrena eta zortzigarrena. 

Bibliografiari dedikaturikoan, ikerketan erabiltzen diren liburu eta argitalpen 
desberdinen berri ematen da.  

Azken atalean, zortzigarrenean, lanean erabili diren hainbat materiale 
erakusten da: datu-bilketa fitxak, kode-taulak, audientzia datuak eta abarrak.  

 
 
Sarrera moduko hau amaitzeko, nola ez, ikerketa-lan hau burutu ahal 

izateko lagun izan ditudanei nere eskerrik beroenak azaldu gura dizkiet. 
Zuzendari lanetan eduki dudan Emili Prado-ri eskerrak, t'agradeixo molt l'esforç 
de direcció i la voluntat de servir com a pont entre dues terres i dues llengúes. 

Doktorego-tesiaren hasierako lanetan, hain beharrezkoa izaten den 
laguntza eskeini zidaten Iñaki Zabaleta, Philip Schlesinger eta Teresa del Valle-
k.  

Daniel E. Jones, Jose Manuel Mata, Mikel Villarreal, Nati Abril eta Victor 
Urrutia-k bibliografia bilketa lanean lagundu didate. Mario Zubiaga, Iñaki 
Barcena, Josu Amezaga, Xabier Aierdi, Mari Luz Esteban eta Xabi Zaldua-k 
hainbat liburu eta artikulu gomendatzeaz gain, eskuizkribua irakurri eta hainbat 
iradokizun luzatu didate. Jesusmari Arizmendi-k ere entzun behar izan ditu lan 
honen gorabeherak.  

Begoña Garcia Nebreda-k babes metodologikoa eman dit. Luisa Otsoa 
eta Garbiñe-k, albistegiak grabatzeko lanetan lagun izan ditut, Juan Carlos 
Vidal-ek, Telenorteko gidoiak lortu dizkit eta Garbiñe Ogiza-k transkribatu. 
Cesar Gonzalez-ek datuak estatistikoki jorratu ahal izateko programa egin du. 
Arantza Isasi, Mariangeles Bernaola eta Nieves Lorenzo EHU-ko 
teledokumentazio zentrukideei beraien lana, behar bezala, egiteagatik ere zor 
diet errekonozimendua. Goio Arana-k maketazio gaietan aholkua eskeini dit. 
Carlos Zufia, CIES-ekoak audientzia datuak argitaratu ahal izateko baimena 
eman dit. Dorleta, Cayo, Cathy eta Jeff-ek Bartzelonara joan izandakoetan 
ongietorria sentiarazi naute.  

Azkenik, Kataure, aipatu behar dut, bera izan baita, doktorego-tesi 
honetan, arreta, jakituria eta denbora gehien eskeini dizkidana. Guzti hauei, 
Otamendiko Lorentzari, Juli Salturri, Arrasate, Elorrio eta Bilbo zaharreko 
lagunei eta Ikusentzuteko Komunikazio eta Publizitate saileko hainbat kideei 
eskerrik beroenak eman gura dizkiet horrelakoetan beharrezkoa izaten den 
babesa eta laguntza eskeintzen jakin izan dutelako.   

 
 
 Esku artean duzun ikerketa hau, doktorego-tesi gisa aurkeztua izan zen 

1995.eko ekainaren  lehenean, aho batez gai cum laude kalifikazioa jaso 
zuelarik. Epaimahian Teresa del Valle, Gotzon Garate, Iñaki Zabaleta, Maria 
Alvarez eta Josu Amezaga izan ziren.
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Errealitatea produktu soziala da, sozialki eraikia eta erreal gisa eragina 

duena (Merton, 19641). Komunikabideek, eta guztien artean nagusi den 
telebistak, erreal gisa hartua izango dena definitzen eta zabaltze lanean eragin 
handia dute. Izan ere, telebistaren efektuen artean, munduaz dakigunaz gain, 
informazio eta ideien ordenaketa eta interpretazioa daude.  

Telebista-albistegiek, gaurkotasun handiko errealitatea eraikitzen 
laguntzen dute, indar handiz. Beraien bidez, besteak beste, hemengoak bezala 
kanpoko gertaeren berri jasotzen ditugu, garrantzi soziala dituzten pertsonaia 
eta egoerak deskribatzen zaizkigu, harreman esparruak, eta arauak 
jakinarazten zaizkigu.  

Komunikabideen bidez eraikitzen diren errealitateen artean, munduaren 
pertzepzioaz gain, hurbilen daukaguna ere taxutu eta antolatzen dira. 
Banakoen errealitatea eta kolektiboa ere sortzen dira, komunikabideen parte 
hartze indartsuarekin.  

Marko teoriko honen bigarren partean azaltzen dugunez, Euskal Herria, 
nazio gisa, dituen osagarrien definizioan telebistak nolako jarrera hartzen duen 
aztertuko dugu. Gertuen ditugun, pertsona kolektibitate, lurralde, tradizio eta 
historia, instituzionalizazio moduak eta abarrak telebista-albistegietan nola 
agertzen diren ikusiko dugu. Baina, hasteko euskal gizarte eta nazioaren 
osagarri gisa kontsideratzen diren elementuei buruzko hainbat zehaztasun 
luzatuko ditugu.  

Atal honen lehen zatian, errealitatearen eraikuntza sozialaz idatzi direnak 
gogora ekarriko ditugu. Sorketa lan horretan telebistak duen eraginean 
zentratuko garelarik nagusiki.  

 
 
2.1.-ERREALITATEAREN ERAIKUNTZA 

 
Sozialki garrantzitsutzat kontsideratuak izango diren gertaera, 

pertsonaia, toki eta momentuen demarkazioan komunikabideek paper zentrala 
jokatzen dute. Hauen artean telebistak, eragin ikaragarria du, munduaz eta 
gutaz dugun irudia osatzen. Izan ere, gizartearen partaideek konpartitzen 
ditugun datu asko eta asko telebistaren bidez jasoak dira. Gure eguneroko 
errealitatea, komunikabide eta, bereziki, telebistaz igorri zaizkigun informazioen 
bidez gorpuzten da. Telebistaren eragina, maila kognitiboan kokatzen da beraz, 
ezagutzen ditugun gauzen konfigurazioan beraz.  

Errealitate sozialaren eraikuntzan telebistak jokatzen duen papera eta 
telebistagintza informatibora dedikatzen diren profesionalei buruzko ikerketa 
bidea zabaldu da aspaldi. Errealitatearen eraikuntzan produktu mediatikoek eta 
bere fabrikazioan eragina dituzten faktoreak ikertu gura izan da. Bide horretatik, 
telebista kanale desberdinek eskeintzen dituzten mezuetan arakatuz, produktu 
informatiboan inprimatzen diren igorlearen jarrera eta ikuspegiak soma 
daitezke.  

Ondoko lerroetan beraz, telebistaren eragina, errealitate sozialaren 
eraikuntzan jokatzen duen papera, bere baitan ari diren profesionalen lana eta 
produktu informatiboen edukinari buruz ikertu izan direnak aipatuko dira.  

 
                                                 
1Thomas-en teorema izenaz ezagutzen denak dioenez: "Si los individuos definen las 
situaciones como reales son reales en sus consecuencias". Ideia hau, jasotzen du 
Mertonek Estructuras sociales izeneko liburuan.  
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2.1.1.-Komunikabideen eraginari buruz 
 
Komunikabideek jendearen pentsakera, jarrera eta bizimoduan duten 

eragina ikertzera dedikatu direnak asko izan dira. "Efektuen" ikerketabideak bi 
elementu hartu izan ditu kontuan, hasiera hasieratik, komunikabideen 
eraginaren indarra (zenbatekoa) eta proiekzio tenporala (zenbat denporan). Bi, 
parametro hauek ikertzera dedikatu izan direnak, kontrakotasunak azpimarratu 
izan dituzte orain dela gutxi arte. Azken denboraldian ordea, komunikabideen 
eraginari buruzko korronte teoriko desberdinen arteko osagarritasuna eta 
amankomunean dituzten elementuen azterketari ateak zabaldu zaizkio.  

 
Masa-komunikabideen eraginari buruz ikerketa korronte ugari sortu da 

mende honetan zehar (Wolf, 1987; Saperas, 1987; Iturriotz, 1991). Jarrera 
teoriko desberdinetan, eragin horren intentsitatea eta proiekzio tenporala 
ezagutu eta neurtu gura izan dira.  

Efektuen indarrean zentratzen zirenen ustez, bi muturretako jarrerak 
ezagutu izan dira, urteetan zehar: (a) mediei eragin zuzen eta erabakikorra 
leporatzen ziotenak eta (b) efektu minimoen defentsa egiten zutenak.  

Komunikabideen efektuak aztertzen zituzten autore batzuen ustez, 
mediek botere itzela zuten jendearen aktitudeak eta portaerak aldatzeko: bai 
botua ematerakoan (publizitate politikoa), baita ere produktu desberdinak 
erosteko orduan (publizitate komertziala) eta ahaztu barik telebistak, zineak ala 
irratiak jokatzen duten papera portaera, moda edo jarrerak sortu edo 
influentziatzerakoan. Esandakoen ustez, komunikabideek eragin zuzena edo 
erabakikorra zuten hartzailegoarengan.  

Komunikabideen eraginari buruz lanean aritu izan diren ikertzaileen ustez, 
bigarren faktore garrantzitsua, efektuaren elementu tenporala izan da. Alegia, 
komunikabideen efektua onartuta gero, bapatekoa ala prozesu akumulatiboa 
ote den jakin gura izana.  

Beraz, komunikabideen eraginaren indarra aztertzerakoan iritzi 
kontrajarriak ezagutu diren bezala, faktore tenporalari dagokionez ere, punta 
biak aipatuak izan dira historian zehar.  

Alderik alde ibili diren ikertzaileen ekarria erlatibizatzeko joera ezagutu da 
azken denboraldian. Aburu desberdin eta itxuraz bateraezin hauen arteko 
loturak azpimarratzen hasiak dira, duela gutxi. Wolf-ek (1994) adierazten 
duenez, mass communication research-aren barruan eman diren ikerketa-
korronte hauen joan-etorri eta, momentuan momentuko, enfatizazio puntu 
desberdinak edukitzearenak ziklikotasuna (pendualuaren efektua) eta "zuria ala 
beltza" baino, atzeraelikadura eta konplementagarritasuna dakarte. Eta, 
kontrakotasunean baino bateragarritasunean sinisten duten ikerlarien ustez, 
komunikabideen eraginari buruzko korronte teoriko desberdin guztietatik ikasi 
eta aberastu gaitezke.  

Wolf-ek erakusten duen teoria desberdinen arteko koesistentziaren ildotik, 
efektu zuzenak epe labur zein luzekoak izan daitezkela agerian gelditzen da. 
Aldi berean, efektu kognitiboek, epe luzekoekin identifikatu izan badira ere, epe 
laburrean ere ezagutzazko eragina egon badagoela uste dugu.  

 
"komunikabideen eraginik handiena, hartzailegoak 

gizartearekiko -arazoak, prozedurak eta perspektibei buruz- duen 
pertzepzioaren itxuratzean datza" (GUREVITCH eta LEVY, 
1986)(aipuaren itzulpena gurea da) 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  15

 
Inguratzen gaituen gizartearen pertzepzioa itxuratzen dute 

komunikabideek, efektu kognitiboen teoriak esaten duenez. Efektu kognitiboak 
delakoarekin azpimarratu gura da, norainokoa den gure 
pertzepzioan/ezagutzan komunikabideek duten eragina, noraino dakiguna 
komunikabideen bitartez heldu zaigun, zein punturaino jakintzat ematen ditugun 
gauzak irrati-telebisten bitartez ikusi eta ikasiak ditugun, eta beste erabatera 
esanda, noraino gure errealitatea komunikabide horien bitartez sortua eta 
osatua dugun. 

 
Efektu kognitiboen ikerketan aritu izan direnak lau multzo teorikoetan 

pilatu daitezke, horretariko bakoitzak komunikabideen eragina modu berezi 
batez ikusten duelarik. Banan banan, modu laburrean bada ere, aipatuko ditugu 
ikerketa-korronte bakoitzaren punturik nagusienak.  

Komunikabideek Iritzi publikoa (IP) egituratzeko duten ahalmenaz 
azterketak egin dituztenak gainbegiratuko ditugu lehenengo. Jarrera honen 
defendatzaileen ustez (McCombs eta Shaw, 1972; White, 1950; Becker, 
McCombs eta McLeod, 1975, besteak beste), komunikabideek iritzi publikoa 
sortu eta bideratu egiten dute, eztabaida sozialerako gaiak proposatu, 
hierarkizatu eta hauetaz erizpide orokor batzuk emango dituzte. "Agenda 
setting" (Agenda ezarpena) izeneko teoria bide honetatik doa: komunikabideek 
gai batzuk botako dituzte plazara guk eztabaidatu ditzagun. Zertaz arituko 
garen markatuz eta aldi berean "inposatuz" gai horietaz iritziren bat eduki 
beharra.  

 
"La idea básica de la 'Agenda-Setting' afirma la existencia de 

una relación directa y causal entre el contenido de la agenda de los 
media y la subsiguiente percepción pública de cuáles son los temas 
importantes del día. Se afirma un aprendizaje directo de los 
miembros del público respecto de la agenda de los media. 
Obviamente, la gente puede aprender sólo aquellos mensajes a los 
que se expone (...). La 'Agenda-Setting' se origina en el ámbito 
general referido a cómo la gente organiza y estructura el mundo a su 
alrededor. La metáfora de la 'Agenda-Setting' es una 
macrodescripción de este proceso" (McCOMBS, 1981)1 

 
Iritzi publikoa osatzeko orduan komunikabideek duten ahalmen sinbolikoa 

landu dutenen artean "Tematizazioaren" jarraitzaileak aipatuko ditugu bigarren. 
"Agenda ezarpena"-ren parametroetatik hurbil, ikerketa enpirikoetan oinarrituta 
baino, hausnarketa eta espekulazioaren eremuan aritu da. "Tematizazioaren" 
sorreran Niklas Luhmann-ek, 1978an, idatziriko artikulua egon arren, jarrera-
teoriko hau aberastuz aritu dira, besteak beste, Bökelmann (1983) eta Rositi 
(1980 eta1982).  

Luhmann-ek zioena bertsionatuz, 
 

"la tematización se define como el proceso de definición, 
establecimiento y reconcocimiento público de los grandes temas, de 
los grandes problemas políticos que constituyen la opinión pública, 
mediante la acción determinante de los medios de comunicación de 
masas" (SAPERAS, 1987: 92) 

 

                                                 
1Enric Sapera-ek aipatua Los efectos cognitivos de la comunicación de masas izeneko 
liburuan. Bartzelona. Ariel. 1987: 58-59.  
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Modu honetara, Luhmann-en ustez Iritzi Publikoa ez da gehiago izango 
gizabanakoen eztabaida libre eta arrazionalaren fruitu, baizik eta sistema 
politikoak dituen beharren arabera komunikabideek egituraturiko tema-ranking 
baten emaitza. Agostini (1984) parafraseatuz, komunikabideak ez dira 
protagonistak baizik eta sistema politiko eta Iritzi Publikoaren arteko 
mediatzaileak.  

 
Komunikabideen efektu kognitiboen baitan sortu diren korronte teoriko 

desberdinen artean, hirugarrena "Gap hypothesis" -Hutsunearen Hipotesia- 
izenekoa dugu.  

"Gap hypothesis"-aren jarrerakoek defendatzen dute, ezagutza botere 
moeta bat dela eta modu desberdinean aurki daitekeela sozialki banaturik: 
gizartearen partaide batzuk besteak baino erraztasun handiagoa dutela 
informazioaz eta jakituriaz, oro har, jabetu eta baliatzeko, ikasketaz ala 
trebeziaz. Ezagutza, balio modura kontsideratuz, ez da denon eskura modu 
berean heltzen. Esandakoaren ildotik, hainbat gizarteetan, amerikarra 
adibiderako, boterearen zirkuluetan mugitzen den informazioa ez da inoiz 
herritar soilen eskuetara. Azken hauen artean,  analfabetu funtzionalak bilakatu 
direnen portzentaiak gora egin du. Bi multzo horien artean ez dago zubirik, eta 
informazioa eta jakituria ez dira konpartitzen.  

 
"(...) los datos obtenidos en los útlimos años indican que el 

problema se sitúa no tanto en el crecimiento del conocimiento, sino, 
frecuentemente, en una relativa privación del conocimiento. Un 
distanciamiento en cuanto al conocimiento entre segmentus dentro 
del sistema total es ciertamente posible ya que el poder social está 
basado, en parte, en el conocimiento; una relativa privatización del 
conocimiento puede provocar una relativa privación del poder" 
(TICHENOR, DONOHUE eta OLIEN, 1980: 22) 

 
Laugarren eta azkenenik, baina guretzat garrantzitsuen, komunikabideen 

efektu kognitiboak ikertzen aritu izan direnen artean, telebista, irrati edota 
egunkariek "errealitatzea sortzeko" duten boterea azpimarratu dutenak daude.  

Errealitate soziala ez da "hor nonbait" zintzilik dagoen zerbait, "egina 
bezain borobila", baizik eta sozialki sortutako zerbait, eta sorketa lan horretan 
komunikabideek zeresan handia dute.  

 
 
2.1.2.-Errealitate sozialaren eraikuntza  
 
Komunikabideen eragina, inguruaz dakiguna, ezagututzat kontsideratzen 

ditugunak, gure munduaz daukagun inpresioak sortzean gauzatzen da. 
Errealitate soziala kontsideratzen denaren sorketa eta zabaltzean zeresan 
handia dute komunikabideek.  

 
Soziofenomenologiaren parametroetatik, XX. mendearen erdikaldian, 

Alfred Schutz-ek (1974) errealitate soziala kontsideratzen denaren definizioan 
parte hartzen duten faktoreen azterketari ekin zion, eta hauen artean, nola ez, 
komunikabideen paperean sakondu zuen. Schutz-ek markaturiko bideari 
jarraiki, errealitate sozialaz ulertzen dena eta berorren definizio, tajutze eta 
birsortzearen jorraketa teorikoa izan zen Berger eta Luckmann-ek (1979) "La 
construcción social de la realidad" tituluaz idatzi zuten liburuaren zeregina.  
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Ezagutzaren soziologiaren (Mannheim, 1958) korrontean kokatzen diren 
azken bi autore hauen esanetan, gizakiak arrotza zaion ingurune naturalean 
bizi izanik, horren menperatzea eta humanizatzea eta gizakideekin inter-akzioa 
gauzatu ahal izateko pauta kulturalak finkatu beharra du. Harreman horien 
ondorioa da ingurune sozialaren ezagutza eta antolaketa egin ahal izatea:  

 
"La sociología del conocimiento entiende la realidad 

humana como realidad construída socialmente." (BERGER eta 
LUCKMANN, 1979: 232) 

 
"...una 'sociología del conocimiento' deberá tratar no solo 

las variaciones empíricas del 'conocimiento' en las sociedades 
humanas, sino también los procesos por los que cualquier 
cuerpo de conocimiento llega a quedar establecido socialmente 
como realidad" (Ibidem: 15) 

 
-Beraz, gizakia intersubjetiboki sortutako errealitate sozialaz inguraturik 

bizi da.  Eraiketa lan horretan, Berger eta Luckmann-ek bi elementu 
azpimarratzen dituzte beharrezkotzat: lengoaia eta komunikazioa.  

 
"El lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona 

continuamente las objetivaciones indispensable y dispone el orden 
dentro del cual estas adquieren sentido y dentro del cual la vida 
cotidiana tiene significado" (Op. cit., 1979: 39) 

 
Komunikazioaren bidez gizabanakoen arteko erlazioak gertatu daitezen 

mekanismoa eskeintzen da.  
Lengoaia ikasiz eta komunikatuz gizabanakoak hezituak izaten dira 

inguruko gauzen esanguran eta ingurunearen interpretazioan. Bi hauetan 
jartzen dira sozializazioaren oinarriak. Lengoaia eta komunikazioa eguneroko 
errealitatearen osagarri garrantzitsuak dira pertsonen arteko erlazioak 
objektibatu eta gauzatzen dutelako. Bateginiko nortasun bikoitza du errealitate 
sozialak: faktizitate objektuala eta esangura subjetiboa (Beltran, 1982).  

Berger eta Luckmann-en hitzei kasu eginez, intersubjetiboki eraikitakoa da 
errealitate soziala, beraz gure eguneroko mundua errealitate interpretatiboa da. 
Hala baina, pertsonek esangurak eraikitzen dituztela onartu arren, jarrera 
interpretatzaile horietatik kanpo dagoen errealitate objektiboa ezin da ukatu. Bi 
parametro horien orekaren emaitza da errealitate soziala.  

Errealitatea, esandakoaren ildotik, produktu bat da, prozesu baten 
emaitza, faktore desberdinek sortutako fruitua (Hawkins eta Pingree, 1981). Eta 
errealitate-soziala sortzeko lanean, sozializazio bide guztiek (lehen zein 
bigarren mailakoek) dute eragina, eta hauen artean, nola ez, paper 
garrantzitsuaz, komunikabideak daude. 

Wolf-ek (1994) dioenez bi dira, komunikabideek eskeintzen duten 
errealitate sozialaren errepresentazioan, kontuan hartu beharreko elementuak: 
harreman sozialetarako tresna gisa duten balioa eta erreferentzia gisa 
daukaten erabilgarritasuna. 

 
"El primero es relativo al hecho de que (...) los sujetos utilizan 

las representaciones mediales de los fenómenos sociales como 
recursos para orientarse, para comprender, para alinearse en las 
propias interacciones cotidianas (...). .El segundo elemento a 
considerar para definir más articuladamente el proceso de 
construcción social de la realidad es que las representaciones 
difundidas por los media pueden (gracias a la naturaleza de los 
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media) ser asumidas implícitamente como objeto de conocimiento 
recíproco, como base (en cierta medida) común, como recurso cuyo 
conocimiento se puede considerar obvio" (WOLF, 1994: 119-120) 

 
 
2.1.3.-Komunikabideak eta errealitate soziala  
 
Mundua eta bere baitako elementuez dakiguna, neurri handi baten, 

komunikabideen bidez heltzen zaigula aipatu dugu. Komunikabideen mezuak 
nolakoak diren, eta beraz, gertaera desberdinen errepresentazioak eta 
publizitazioa zela egiten diren ikusiko dugu ondoko lerroetan.  

Zalantzarik gabe, egungo bizimoduan komunikabideek -eta hauen artean 
bereziki telebistak- duten eragina handia da. Sozializaziobideen artean kokatua, 
beraiei leporatzen zaie, familia, eskola, edota lagunen bidez egiten denaren 
antzera, antolaketa sozialaren oinarriak erakutsi eta barneratzeko tresna-
papera jokatzea. Altheidek (1976) azpimarratzen duenez, mundu gero eta 
konplexuagoan eta harreman pertsonal esturik gabeko gizartean, 
komunikabideek oro har, baina telebistak nabarmenki, paper izugarria jokatzen 
dute, beraien bitartez sortuko direlako norbera, bere ingurunea eta  "kanpoko" 
errealitatearekiko loturak.  

Telebistak gainera gertutik bizi izaterik ez ditugun gertaerak etxeko egon 
gelan jarriko dizkigu dohan, fiktizioa den partehartzea  eskeiniz. Dependentzia 
informatiboa sortuko du, eta hori baino garrantzitsuagoa den ondorioa ekarriko 
du: gertaera desberdinak kokatzeko eta ulertzeko testuingurua eskeiniko digu, 
errealitate soziala denaren pertzepzioan paper ikaragarria jokatuz (Blumler eta 
Gurevitch, 1982).  

Bizitza sozialaz eta munduaren gain jende gehienak dauzkan ideiak, eta 
eduki beharko lituzkeen pentsamolde, jarrera eta erreakzioak telebistak 
markatuak dira. Eta hori baino gehiago, kontakizun informatiboak "errealite 
sortzaile" gisan, "pasatzen dena" kontatzeaz gain, "gertaturikoaren" 
interpretazioa eskeintzen digu. Izan ere, gertaera sozialaren elementuen 
aukeraketa eta ordenaketa narratiboaren baitan gertaera beraren interpretazioa 
txertaturik baitoa (Garcia, Menor eta Perales, 1987).  

Gertaerak, komunikabideen bidez ezagutzen ditugu neurri handienean, 
ezagutza mediatiko orokortu horrek, Rodrigok (1989) dioen bezala, errealitate 
sozial eraikitzaile nagusi gisa kontsideratzera eraman gaitzake.  

 
"Los mass media son, en las sociedades industriales, el ámbito 

donde se produce y transmite nuestra realidad social" (RODRIGO, 
1986: 27) 

 
Mass medien eragina errealitate soziala eraikitzerakoan oso handia dela 

onartu arren, Hawkins eta Pingree-ren (1983) akotazioak eta erlatibizazioak 
zehatzak iruditu zaizkigu. Beraien ustez bost bat badira errealitate sozialaren 
eraikuntzan telebistak jokatzen duen paperean (konplexu eta zeharrekoan) 
kontuan hartu beharreko matizazioak: 

 
"las competencias de los sujetos en el tratamiento de las 

informaciones y las restricciones de tipo estructural cognitivo; la 
conciencia crítica del consumo de televisión; la experiencia directa y 
otras fuentes que confirman o desmienten los mensajes televisivos; 
las experiencias de tipo socioestructural; el proceso de cultivo 
vinculado a contenidos específicos o a una fruición selectiva, en 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  19

lugar de una fruición general y habitual de la televisión" (WOLF, 
1994: 116) 

 
Edozelan ere, komunikabideak errealitate sozialaren sorketa lanean 

primerako baliabideak dira. Munduaz dakiguna, ulertzen duguna, interpretatzen 
duguna, errealitate soziala alegia, neurri handienean komunikabideen eraginari 
buruz gauzatzen da. Hemen koka daiteke Martin Serranok (1981) telebistari 
ematen zion mediatzaile lana. Bere ustez, telebistak gure eguneroko bizitzaren 
ingurune esperientziala eskeintzeaz gain,  

 
"...interviene en la valoración de la realidad tanto po sus juicios 

de valor explícitos, como por la valoración implícita que lleva a cabo 
sobre los temas que aparecen en la pequeña pantalla. " (MARTIN 
SERRANO, 1981: 43) 

 
Modu honetara, telebistan notiziatzen diren gertaeren bidez, mundua 

ulertzeko ereduak eskeintzen dira, errealitate sozialerako errepresentazio 
sinbolikoak eskeiniz. Hau da, azpiatal honen hasieran azpimarratu dugun 
bezala, komunikabideen eraginik garrantzitsuena. Praktika informatiboaren 
bidez, intersubjetiboki barneratu eta amankomunean edukiko den errealitate 
sozialaren eraikuntza lana da komunikabideen paperik interesgarrienetarikoa.  

 
Telebistak bezala bestelako mass mediek, errealitatea eraikitzean 

jokatzen duten paperean, boterearekin nolako harremanak dituzten ikertu da. 
Vilches-ek (1993) laburbiltzen duenez, hiru dira teoriko desberdinek markatu 
dituzten abiapuntuak: 

-agintean daudenen menpe ari direla komunikabideak, beraien esanetara 
eta beraiek markaturik moldeen birsortzaile lanean, 

-komunikabideak direla egungo gizartearen aintzidari eta agintariak, 
bestelako botere-estamenduen aurretik, 

-bien arteko erlazioa oso estua dela. Mancini-ren (1985) hitzetan esanda: 
"kazetaritzak eta mundu politikoak elkar aktuatzen dute" bata bestera moldatuz 
eta bien artean nolabaiteko elkar-trukatze konpentsazio sinbolikoa sortuz. 

 
Momentuan momentuko zehaztasun guztiak kontuan hartuta ere, 

komunikabideek agintearekin sintonian egon eta inter-aktuatzen dutela  
pentsatzen dugu. Burutu izan diren hainbat azterketen emaitzak hala erakusten 
dutenez, mass mediek proposatzen dituzten errealitate sozialaren 
errepresentazioetan agintearen legitimazioa eta status quoaren 
mantenimendua publizitatzen dira. Edozelan ere, agintea politiko-ekonomiko-
soziala eta komunikabideak elkar-erlazionaturik daudela aipatu dugun arren, jo 
dezagun lehenengo, errealitate soziala denaren definizioan kazertariari eskeini 
zaion papera aztertzera.  

 
 
2.1.4.-Kazetarien zeregina eta errealitate soziala  
 
Errealitate sozialaren ingurukoak, beste askoren artean baina guretzako 

nagusi diren komunikabideak eta bere baitan lanean aritzen diren profesionalak 
ezagutzea komenigarria da oso. Izan ere, produktu mediatikoa bere ahalmen 
osoz hel dadin kazetalgintzaren instituzionalizazio eta legitimazioa 
beharrezkoak baititu. Kazetaritzari buruzko jarrera liberaletatik hasi eta 
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newsmaking-a lantzen dutenen bitartekoa oparoa da, lanbide honen ingurukoak 
ezagutzkeo orduan.  

 
Telebistak errealitate sozialaren eraikitzaile lana ikertzeko orduan bi izan 

dira abiapuntu gisa hartu izan direnak: makro eta mikrosoziologikoa. Lehenaren 
aldeko ikertzaileen ustez, interesgarria da ezagutzea instituzio sozialen arteko 
harremanak eta hauek telebistarengan duten eragina, audientzia globalak eta 
guzti hauen efektua aldaketa sozialean. Notizien esparru zehatzetara jeitsiz, 
Tuchman-ek (1978) gogoratzen digunez, jarrera honen defendatzaileen ustez 
notiziak gizartea isladatzen du, kazetari eta enpresa informatiboen eraginez 
baino, notiziak egitura sozialaren arabera gauzatzen dira.  

Telebistaren eragina ikuspegi mikrosoziologikotik ikertzen dutenentzat, 
aldiz, telebistan jarduten diren profesionalen lan eta errutina produktiboak 
aztertzea interesgarriagoa da.  

Bi ikuspegiak, orokorragoa lehena eta elementu zehatzagoetatik egina 
bigarrena, bateratu eta bietatik datu osagarriak lortu daitezkeela esaten 
dutenak (Rositi, 1982) ere ugaldu dira, azken denboraldian. Gu ere jarrera 
bateratzailearen aldekoak izanik, lehenik eta behin jo dezagun Berger eta 
Luckmann-ek eginiko bide teorikoari jarraituz, profesio periodistikoa nola ulertu 
behar den gogoratzera. Izan ere, lan-erak eta mekanikek eragin handia izango 
baitute produktu mediatikoa izango denaren gauzatzean baina baita ere 
"informazioaren industriak" eskeintzen duen kontsiderazio soziala.  

Aipatutako Berger eta Luckmann ikerlarien esanetan, edozein ezagutza 
transmititua izan dadin, beharrezkoa da aparatu sozial definitu bat egotea non 
igorle eta hartzaile papera markatua izango duten aktoreak aurkituko diren. 
Modu honetara bakarrik ulertu daitezke ezagutzaren transmisio modu 
tipifikatuak suertatzea. Testuinguru honetan komunikabideak sozialki 
instituzionalizaturiko aparatuak dira. Bere baitan, errealitatearen eraikuntzan 
hain beharrezkoa den ezagutza transmisio, modu legitimatuz, egingo duten 
profesionalen egitekoa kokatzen da.  

 
"...es la tipificación, y el grado de institucionalización que la 

determina, la que permite caracterizar la validez de estas prácticas de 
estos roles como formas de acción socialmente intersubjetivamente 
realizadas, conducentes, pues, hacia la determinación de una 
realidad que se somete a un proceso de objetivación 
institucionalmente fundada, socialmente reconocida, y legitimada en 
su rol de constructores de la realidad social..." (SAPERAS, 1987: 152) 

 
Errealitatearen eraikuntzan, komunikazioaren profesionalari dagokion 

errola beraz, sozialki legitimatua eta instituzionalizaturikoa da. Grossik (1985) 
aipatzen duenez, errealitateari buruzko informazioa emateko errol atribuzio hori 
akordio eta konfidantzan oinarritzen da. Hain zuzen ere, kazetalgintzaren 
praktika instituzionalizatu hauen bidean ulertu beharrekoak dira objektibazioa 
eta autolegitimazio mekanismoak.  

 
"...es correcto hablar -como hacen coherentemente casi todos 

los estudiosos que recientemente han tratado este tema- de 
información como construcción de la realidad (y no como simple 
reflejo o selección de la misma), por cuanto en términos 
sociofenomenológicos se trata de un proceso de objetivación regido 
o bien mediante prácticas institucionalizadas (la tipificación, las 
rutinas), o bien mediante mecanismos de autolegitimación" (GROSSI, 
1984: 379) 
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Informazioa errealitatearen eraikuntzaren baitan ulertu beharra dagoela 

aipatzen du Grossik, eta ez errealitatearen islada edo selekzio modura. 
Gertaerak mutuak direla aipatzen dute Villafañe, Bustamante eta Pradok (1987) 
eta lekuko izan direnentzako bakarrik edukiko dute zentzua. Baina, 
komunikabideak gertaera horretaz jabetzen badira, historiko eta sozialki 
agintean dauden arau eta balioen arabera, aukeratuak, landuak eta eskeiniak 
badira, errealitate sozialaren parte izatera helduko dira.  

 
Komunikabideak beraz, eginbehar honetarako espezialdu eta 

legitimaturiko aparatuak, notiziatuak izango diren gertaerak aukeratzen dituzte, 
bere elementuak, pertsonaiak, objektuak lehengai gisa hartuko dituzte eta 
narrazio baten bidez eskenaratuko dute. Verón-ek (1983) idatzi duenez, 

 
"los acontecimientos sociales no son objetos que se 

encuentren ya hechos en alguna parte en la realidad y cuyas 
propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por 
los medios con mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida 
en que estos medios los elaboran" (VERON, 1983: 201) 

 
Errealitate soziala, beste faktore batzuen laguntzaz, baina nagusiki, 

komunikabideen produktua dela diotenek, urte luzez hain zabalduak izan diren 
bi teoria ezeztatzen dituzte, erabat. Informazioaren teoria liberal-demokratikoa 
eta ispiluarena ("mirror theory") gainbehera datoz, oraingo ikuspegi berritik. 
Teoria liberala defenditzen dutenentzako, sistema politikoa eta 
komunikabideena independienteak dira. Batzu eta besteek eskeintzen dituzten 
errealitatearen definizioak ez dute zergatik berberak izan beharrik. Gainera, 
jendeak merkaturatzen diren produktu informatibo anitzen artean (medioak eta 
hauen baitako soporte ugariak) aukeratu ditzake egokiagoak kontsideratzen 
dituenak, horretarako librea delarik.  

Bigarrenez, "ispiluaren" defendatzaileak aipatuko ditugu. Kazetariaren 
zeregin profesionalaren objektibitatea aldarrikatzen dute hauek. Jarrera honen 
aldekoen ustez, errealitatea isladatzea besterik ez du egin behar kazetariak. 
Errealitatetik interesgarriagoak diren gertaerak aukeratu eta modu 
estandarizatu eta inpertsonalean aurkeztuz.  

 
Tuchman-en esanetan, aldiz, notizia produktu bat da, testuinguru sozial, 

historiko eta ekonomikoan emana baina, gainera, profesional batzuek 
buruturikoa. Fabrikazio lanean parte hartu dituzten elementu eta agente 
desberdinei buruzkoak jakitea interesgarria da, esate baterako, kazetarien lan-
baldintzak, jarrerak eta ideario profesionala. Guzti hauek landu dituztenen 
artean Newsmaking-aren bidea jorratu dutenak kokatzen dira: Golding eta Elliot 
(1979), Altheide (1976), Schlesinger (1978), Tuchman (1978), Cesareo (1986), 
besteak beste.  

Aipatu besterik egingo ez dugun Newsmaking-aren "sokakoen" iritziz, 
komunikabideek eskeintzen dituzten produktuetan igorleen soziologiak eta 
prozedura produktiboek zeresan handia dute. Ikerlari hauen ustez, Gatekeeper-
etik hasi, Newsmaking-aren barruan garrantzi informatibo eta notizigarritasun 
faktoreak definituz segi eta errutina produktiboetara pasaz, uler daiteke egungo 
kazetarien zeregina eta produkzio informatiboa. Faktore anitz hauek ikertzetik 
lor daiteke produktu informatiboen izakera eta, beste neurri baten, eraginari 
buruzko ezagutza. Izan ere, errealitatearen eraikuntzan hain garrantzitsua den 
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komunikabideen partehartzean ezinbestekoa da horretarako sozialki 
legitimaturik dagoen kazetariaren lana ezagutzea.  

 
 
2.1.5.-Errealitatearen errepresentazio mediatikoa  
 
Aurreko lerroetan aipatu bezala, errealitate soziala intersubjetiboki 

eraikitzen da, eta beharrezkoa duen objektibizaziorako prozesuan 
komunikabideek zeresan handia dute. Sozialki erreala kontsideratua izango 
denaren eraikuntzan telebistak duen pisutzarra ahaztezina da, bera baita 
munduaren errepresentazioa eskeintzeko orduan elementurik 
indartsuenetarikoa. Ondoko lerroetan, gertaera sozial izatetik, errepresentazio 
mediatiko izaterako bidea aipatuko dugu. Azken partean gainera, 
telebistagintzan eskeintzen den errealitatea sozialaren patroi orokorrari buruzko 
hainbat kalifikazio luzatuko dira.  

 
Lehen ere gogoratu dugun bezala, kazetaritzaren ideologia klasikoak, 

zabal eta luze, hedatu dituen kontzeptuen artean hiru hauexek birraipatuko 
ditugu: komunikabideek errealitatearen ispilu lana egiten dutela, notiziak 
errealitate horren zatiak besterik ez direla eta komunikabideek, notarioek 
egiten duten legez, errealitate hori, transmititzeaz amaitzen dutela beraien 
zeregina. 

Baina esaniko kontzeptualizazio horietan ahaztu egiten da errealitate 
modura ezagutu eta komunikabideek (gu, gehienbat, telebistaren kasuaz ari 
gara ) zabaltzen dutena produktu bat dela, eta eraikitako zerbait den ezkero, 
artifiziotasuna berezko elementu bereizgarria duela.  

Eskematikoki azalduta, erraz ikus daiteke edozein gertaera eta errealitate 
soziala deitua izango denaren arteko bidea zelakoa den. Kalean, lantegian, 
eskolan suertatzen direnak, guk gertaerak deituko ditugunak, telebistara heltzen 
direnean (kasu gehienetan helduko ez badira ere), honek gertaera horren 
errepresentazioa egingo du (errepresentazio audiobisualak dituen 
egiantzekotasun osoz), errealitate mediatikoa sortuz.  

Stuart-en (1980) esanetan: 
 

"Eurak(telebistako erreportari taldekideek), gertaera izan 
deneko tokira abiatzen dira eta bertan, gertatutakoaren isladatze 
egiazkorra ematen alegintzen dira. Baina, berez gertaera errealei 
buruzko edozein programatan, isladatu baino egiten dena da gertaera 
berpiztu. Beraiek eskeintzen dutena gertatutakoaren interpretazioa 
da, beti ere ikusi eta grabatu ahal izan duten experientzi gordinaren 
zatiaren irudiak erabiliz." (HALL, 1980) 

 
Errealitate mediatikoa, gero eta banatu eta isolatuago dauden gizon-

emakumez osaturiko gizarte masifikatuan eta telebista informabide ia bakar 
modura dutenetan, errealitate mediatiko horrek sozialki onartua eta integratua 
izateko bidea oso laburra du. Eta, baldin bagabiltza gertaera konkretu bat eta 
errealitate modura ulertua izaten denaren arteko bidea aztertzen da esateko, 
sozialki errealitatea kontsideratzen dena produktu bat dela. Errealitatea 
gizartearen produktu bat dela, eta produkzio-lan horretan zeresan itzela 
dutela komunikabideek eta bereziki telebistak.  
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Telebistak errealitearen eraikuntzan jokatzen duen errola aztertuz, 
ikerketa ugari burutu da, eta tokian tokiko salbuespen eta berezitasunez 
gainetik ageri diren emaitzak horrelaxe labur daitezke: 

-albistegiak, eguneroko bizitzaren esparrua definitzen dute, non gure 
eguneroko bizitza kokatzen den. Marko generiko horretan deskribatzen dira 
gizartearen elementu desberdinen interakzio posibleak: subjektu eta ekintza 
onartuak, arbuiatuak, lege barruan eta kanpoan daudenak, eta abar. 

-albistegien bitartez heltzen zaigu, eguneroko notiziak ordenatzeko 
"kutxa", gertaera pertsonal eta mediatikoak elkar interpretatzeko tresna, 
kausa eta ondorioak somatzeko, e.a.  

-tele-albistegien eginbeharrik nagusiena ez da beraz, notizia soil eta 
solte baten mailakoa, bai ordea albistegia eta sistema telebidezkoa tresna 
modura erabiliz, egungo statu quo-aren legitimatze eta mantentzerako 
esparru interpretatiboa sortzea, non gizartearen beste elementuak, biztanleak, 
gertaera sozial eta politikoak, ideologikoak eta naturalak ulertu eta sozialki 
integratuak izan daitezkeen. 

 
Komunikabideen bitartez zabaltzen den errealitatea produktu bat da, 

Tuchman-en (1978) hitzetan: "Instituzio sozial baten produktua da notizia".  
"Film informatiboak", albistegia deitua izan den bezala, 

egunerokotasunena aurkitzen du lehengaia (egunaren kabuz gertatzen dena) 
zatitu egiten du (fragmentatu) eta bertatik garrantzitsuak konsideratzen dituen 
puskak ateratzen ditu (aukeratu/ deskontestualizatu), baina prozedura 
manipulatzaile hori,  denbora eta espazioarenarekin bezala ezkutuan 
mantentzen du eta hain ondo zeren zabaldua dagoen ideia da : "telebistako 
albistegiek faktoak ematen dituela eta ez interpretazioak". 

Gertaera jatorriz ezagutu duen tetuingurutik aterea izango da, eta 
nork/non/noiz/zer notizigarritasunaren ardatzari segituz, errealitate mediatikoan 
birkontestualizatua izango da; orduan gertaera hura notizia bilakatuko da. 
Doelker-ek (1982) idatzi duen bezala 

 
"Errealitatea bera ezin da birsortu, bai ordea errealitate horren 

erreferentzi bat. Hizkerako zeinuekin bezala, errealitatea bera izan 
gabe, irudia eta soinua errealitate baten ordez  daude." (DOELKER, 
1982: 17) (itzulpena gurea da) 

 
Gauzak argiago utzi guran, notiziaren produktu izakera eta fabrikazio 

mekanikari buruzko aipamenen bat egin badugu ere, Woodall (1986), "The 
Main Source" izeneko liburuan idazten duen atalean dioenean: telebistak duen 
garrantzia ezin da neurtu notizi bakan baten bidez (eguneroko emisioan ematen 
diren aldaketa niminoak izanik bestalde) baizik eta eskeintzen dituen marko 
generiko eta orokorretan, egunez-egun errealitate mediatiko egituratuz 
erabiltzen dituen moldeak. Woodall-ek dioenez marko generiko hauek, 
testuinguru hauek akumulatiboki sortzen dira eguneroko emisioetan. 

 
Antzinatik dator masa komunikabideek gizartearen status quo 

legitimatzioaren papera ematen dioten iritziak., duela gutxi ere Glasgow Media 
Group-ekoek (1977, 1980 eta 1982)  gordinki esan zutenez: "konzientziaren 
industria da, egungo hierarkia saltzea dute negoziorik handiena". Tuchmann-ek 
(1983) azpimarratzen duenez, "Notiziak Estatu garaikoa legitimatzen du, 
ahistorizitatea eta konkretuaren logika gertaeren kontingentzian azentua jarririk 
azterketa arbuiatzen da." 
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Rositi-k (1980) ere telebista albistegietan aplikaturiko edukin azterketa 

baten ondorioz idatzi zuen badirela egitura aipagarri batzuk albisteen atzetik: 
-Ematen diren gizartearen irudi zatituen bidez, elementu-notizia bakoitza 

soil-soilik ageri da, besteekin harremanik gabe, bere jatorriaren inolako 
esplikaziorik gabe 

-Notiziak agertarazten dira, logika ezagunik gabe, "La lógica de las cosas" 
delakoaren menpe, subjektorik gabe, helbururik gabe. 

-aipaturiko bi ideia horien ondotik, bada esparru bat, fragmentazio horrek 
gizartean sortu dezakeen kezka eta egonezinaren  kontra berma eta euskarri 
modura funtziona dezakeena, seguritate eskeiniz, hau da: sistima politikoaren 
irmotasuna, albistegietan horrenbeste denbora hartzen duena hain zuzen ere. 

 
"Television and construction of reality" titulupean hainbat estatuetako 

ikerketa taldeen emaitzetan, telebistagintza informatiboak eskeintzen dituenak 
aztertzen diren. Ikerketaldi horretan parte hartzailea izan zen Dalhgren-ek 
(1982) dioenez, albistegietan mundua ikusteko moduak erakusten dira. 
Albistegiak diskurtsoak dira eta bertan elementu informatiboa eta mitikoa 
bateratu egiten dira. Ikerlari suediarraren iritziz, albistegiek funtzio hauek 
betetzen dute: 

-hiritargoari esangurak eta erreferentziak eskeintzen dizkio 
-gure ezagutzan antolatu eta presente egiten du egungo ordenu soziala 
-gizartearen baitako egitura, elementu desberdinen arteko erlazioak, 

bakoitzaren funtzioak eta lidergoak zirriborratu, lehenengo, eta legitimatu egiten 
ditu gero 

-interesgarrienak diren gai sozialak interpretatu eta erresolbitu egiten ditu 
-entzulegoa mitikotasun sozialean integratu eta inplikatu egiten du. 
Dahlgren-ek egiten duen azterketari, osagarri ideologikoa gehituz, 

Chomsky eta Herman-en hitzak datoz harira: 
 

"...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 cumplen este propósito de diferentes maneras: 
mediante la selección de los temas, la distribución de intereses, la 
articulación, el énfasis y el tono, así como manteniendo el debate 
dentro de los límites de las premisas aceptables." (CHOMSKY eta 
HERMAN, 1990: 341) 

 
 
2.1.6.-Herriaren eraikuntza mediatikoa 
 
Komunikabideak, eta hauen artean telebistak, errealitatearen islada baino 

berorren konfiguratzailea dela aipatu dugu, behin eta berriro. Telebistaren 
bitartekaritzaz, ingurune pribatu eta kolektiboa, hurbilena bezala mundu 
mailakoa, antolatu eta erlazionatzen ditugu. Gertatzen direnaz dakiguna, neurri 
handi baten telebistaren bidez heldu izanak, mezuan inplizitoak diren hainbat 
egitura eta ikusmolde integratzera garamatza, inkonzienteki gainera. Modu 
horretara, telebistak informazioak eta ikuspegiak eskeintzen dizkigu barnera 
ditzagun, Dahlgren-ek aipatzen duen 'ideazioan' ("the process of forming ideas 
or images") eragin handia duelarik.  
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"La verdadera función del telediario no es reproducirla realidad 
o reflejar 'lo que pasa en el mundo', sino, muy al contrario, producir 
un universo de valores y representaciones que opere como realidad 
en el proceso receptivo" (GARCIA, MENOR eta PERALES, 1985: III) 

 
Telebista, masa-komunikabide gisa finkatu zenetik, ingurune sozial, 

politiko eta administratiboaren konfiguratzailea izan da. Bere bitartez, 
antolaketa politiko-administratiboa marraztu eta gorpuztu egin da, gizartearen 
baitako elementuak definitu eta beraien arteko erlazioak arautu, 
komunitatearen nortasuna zein elementuetan oinarritzen den zehaztu, eta 
abarrak eskeini dira. Zalantzarik gabe, herri, nazio zein estatu desberdinen 
nortasun kolektibo eta instituzionala gorpuzkeran komunikabideek, eta hauen 
artean telebistak, paper ikaragarri jokatu du.  

 
"La televisión, como 'ambiente' moldea y vuelve a moldear el 

carácter nacional y las pautas contemporáneas de sentimiento y 
pensamiento" (MEYROWITZ, 1991) 

 
Lurraldetasunaren definizioa (telebista seinalearen kobertura teknikotik 

hasi eta erreferentzialtasun informatibora pasatuz), instituzio desberdinen 
arteko hierarkia eta harremanak, gizabanako eta aginte-eraketaren arteko 
erlazioak, eta ezer baino gehiago nortasun kolektiboaren definizioan, 
telebistak berebiziko baliagarritasuna du. Horrela ulertu izan dute aginte 
politiko, administratibo eta ekonomikoetan izan direnek eta jarrera beretsua 
dute telebistaren eragina neurtu izan duten ikerlari askok. Guztien ustez, 
errealitatea sozialki eraikitzen da eta eraiketa lan horretan telebistak parte-
hartze indartsua du, bere bitartez, bere mediazioz, inguruneari buruzko 
ikuspegi bat jasotzeaz gain, gure izakera indibiduala zein kolektiboa gorpuzten 
dira.  
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2.2.-GIZARTE ETA NAZIO SOSLAIA 
 
Ikusi dugunez, handia da telebistari, sozialki erreala izango denaren 

definizioan atxekitzen zaion papera. Sorketa lan horretan, gizabanakoena zein 
kolektibitateen nortasuna eraikitzea da, nagusietakoa.  

Euskal Herriaren definizioan soziologia, antropologia, kultura eta 
politikaren ikuspegitik erabiltzen diren parametroak gogora ekarriko ditugu 
ondoko lerrotan. Zortzi izan dira, euskal nazio eta gizartera hurbiltzeko erabili 
ditugun osagaiak: lurraldetasuna, nortasun kolektiboa, kultura eta hizkuntza, 
gizabanako eta gizartearen arteko erlazioak, kontsentsua eta gatazka, genero 
sistema, tradizioa eta modernitatea eta komunikabideen papera. Zortzi 
parametro hauen definizio orokorra egiten da lehenengo, gero, Euskal Herrian 
nola ulertzen eta aplikatzen diren azaltzeko. Kasu gehienetan, gainera, 
horietariko parametro bakoitzaren osaketan komunikabideek jokatzen duten 
papera kontuan hartua izan da.  

 
 
2.2.1.-Lurraldetasuna 
 
Etimologikoki, lurraldetasunak lurraldea, lur eremuaren esangurara 

bagaramatza, azpiatal honetan azalduko dugunez, telebista-albistegietan 
hartzen dituen adierak hori baino ugariagoak dira. Izan ere,  

 
"Emisio eta errezepzio esparrua, difusio barrutia, estalgunea, 

kobertura, influentzi-gune, komunikazio esparrua... guzti horiek eta 
gehiago sortzen dira telebista eta lurraldetasuna konbinatzerakoan. 
Aipatuetatik batzuk telebistaren arlo teknikoaz, konektaturik daude, 
besteren batzuk oinarri legalaz, beste sorta batek kutsu politiko-
administratiboa dauka eta azkenengoa komunikazioaren 
kontzeptuekin harremanetan dago."(ARANA, 1990:1) 

 
Azpiatal honetan telebista-albistegietan lurraldetasunaren kontzeptua 

nola gauzatzen den aztertuko dugu bereziki. Ukaezina da, propioa 
kontsideratzen den lurraldearen definizio eta mugaketan, telebistak, beste 
instituzioek (politiko, ekonomiko, tekniko...) bezala, zeregin garrantzitsua duela. 
Lurraldearen adiera geografiko hutsetik hasita komunitate baten kultura eta 
identitatearekin dituen loturekin segi eta komunikazio prozeduratan sortzen 
dituen inplikazioak jorratuko ditugu ondoko lerroetan. 

 
 
 
 
2.2.1.1.-Lurraldetasuna eta geopolitika 
 
"Lurraldea eta euskal nazionalismoa" izeneko doktorego tesian, Julen 

Zabalok (1992) azaltzen duenez, lurraldea kontzeptu mugikorra da. Zentzu 
geografiko zientifizistan murgildurik mantendu nahi izan dutenetatik hasi eta 
konstrukto soziala kontsideratzen dutenetara pasatuz azterketa interesgarria 
egin du aipaturiko ikerleak.  

 
"Lurralde kontzeptua kulturari loturik doala gauza onartua da. 

Espazio hutsa gauza fisikoa da, baina lurraldea, aldiz, kultura eta 
etnia kontzeptuekin parekatu behar da. Lurraldea gizatarturiko 
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espazioa da Bonnemaison-entzat (1981: 254-257): 'espazio soziala' 
eta 'espazio kulturala' da, biak batera funtzio sinboliko eta soziala 
beteaz, hortaz. Dena dago harremanetan, 'giza taldearen eraikuntza 
soziala, funtzio sinboliko eta lurraldearen eraketa' (Bonnemaison, 
1981: 256). Eraturiko espazioari 'geosinboloa' (geosymbole) deitzen 
dio..." (ZABALO, 1992:44) 

 
Zabalok idazten duenez, kultura baten elementuen artean kokatu beharra 

dago bere lurraldearen pertzepzioa1. Horregatik, lurraldea ez da bakarrik nazio 
baten espazio fisikoa baizik eta bere osagarri historiko eta afektiboen konkrezio 
territoriala. Kasu hauetan, beraien kultura gorde guran ari diren gizarteetan 
beraien lurraldearen defentsa ere agertzen da 

Modu honetara, atxikimendu geografizistetatik urruti, lurraldearen balio 
sinboliko, kultural eta soziala azpimarratzen dira. Horregatik hain zuzen ere, 
eraketa legal, fiskal eta militarren gainetik beti ere, lurraldearen perzepzioak 
"beste zerbait" hori eduki behar du, bere baitan bizi den komunitateak bere 
egin dezan. Ikuspegi honetatik, komunikabidetan ageri den lurraldeak, 
aipaturiko status quoaren elementu faktikoak errepresentatzen ditu, baina ezin 
ditu sinbolo mailakoak ahaztu. 

 
Historian zehar geografia zientzia neutroa eta aseptikoa zela 

aldarrikatzen zutenen aurrean, geografia politikoaren defendatzaileak jarri dira. 
Geografian alderdi fisikoa eta soziala loturik daudela idazten du Zabalok, bere 
burua geografia politikoaren parametroetan kokatuz.  

Lurraldea, geopolitikaren ikuspuntutik, espazio fisikoa ulertu eta 
antolatzeko jarrera politikoaren emaitza da 

 
"Lurraldea estruktura politiko baten azal fisikoa da 

(gobernuak, estatuak, autonomiak...), beste estruktura batzutatik 
diferentziaturik, Geografia eta politikak badute zerikusirik. " (Ibidem, 
1992: 43) 

 
Aipatutako kobertura fisikoa, komunikabideen estaldurari ere aplika 

dakioken kontzeptua da, eta telebistaren kasuan hedaketa-sareari. Botereak, - 
dela enpresariala edota politikoa-, antolatzen duen eraketa teknikoa 
lurraldearen kontzepzioaren ondorioa besterik ez da. Emisio-sarearen diseinu, 
ezartze eta mantenimenduaren sustarretan dago "bete nahi den" lurraldearen 
kontzeptua.  

Plan Nacional de Comunicación (PNC) delakoari buruz hitzegitean, 
Moragasek (1988) zioenez, beharrezkoa da egitasmo horren lurralde 
geografikoa definitzea berehalaxe egiten baita topo hitz beraren konponente 
politikoaz: 

 
"La primera necessitat definitòria és la de proposar el territori 

o àmbit d'aplicació de la PNC. Aquesta definició no és possible al 
margen de decisions estrictament polítiques. Cal pensar en els 
diferents posicionaments polítics respecte a la necessitat de 

                                                 
1Ubaldo Martinez-ek dioenez, "Si la lengua representa , a un cierto nivel, la continuidad 
cultural de un pueblo, el territorio es otro elemento fundamental en la constitución de 
los fenómenos étnico y nacionales. El territorio es en primer lugar un espacio físico en 
el que los pueblos se asientan, pero es a la vez un espacio simbólico que se reivindica." 
(DEL VALLE, 1988: 11). Teresa del Valle-ren liburu berean, Korrika deritzon 
euskararen aldeko martxan egiten den lurraldearen eraiketa sinbolikoa aztertzen da. 
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contemplar una PNC adreçada a l'àmbit dels Països Catalans o a 
l'àmbit estricte de la Catalunya-Principat; en la discussió política 
sobre la territorialitat d'Euskal Herria, amb la seva reivindicació 
d'unitat amb Navarra i Euskadi Nord al'Estat francés, etc."(...) 

"Una vegada delimitat el marc dela pròpia territorialitat -la 
qual cosa té repercussions de tot ordre fins al terreny de la 
tecnologia de la transmissió de senyals (xarxes  emissores)-, cal 
establir el model polític de relació entre les comunitats 
polítiques."(MORAGAS, 1988:42) 

 
Euskal Herriaren kasuan, bertarako emititzen duten telebista kanale 

desberdinen kobertura-antolaketan, eraketa politiko administratiboaren 
oinarriak daude finkaturik. Erretransmisio sare, kobertura tekniko eta 
errezepzio esparrua ez dira kontzeptu tekniko hutsak, giza-talde bati begira 
aplikaturiko tresnak baino. Televisión Española zein Euskal Telebistak 
lurraldearen ikuspegi desberdin bat erakusten dute, zeinen atzetik patroi 
politiko-administratibo-ideologikoak dauden. Probintzia desberdinen kobertura 
sisteman, errepetigailu sarean, emisio bereiztuetan, programen edukinetan eta 
programa soil bakoitzean lurraldeari eskeitzen zaion tratamendua dago 
lurraldearen adiera bereiztua. 

 
 
 
 
2.2.1.2.-Lurraldetasuna eta komunikazio esparrua 
 
Komunikabideek, beraien difusio eta lan-eragin esparru bat 

definitzen/mugatzen dutenean, lurraldearekin inplikazio zuzenak duen 
"terrenoan" sartzen dira. Esparru komunitatiboa (komunikabideena: teknikoa, 
difusioa, egitura enpresarialarena) eta komunikazioarena (edukinena, mundu 
erreferentziala sortzearena, biztanleen arteko erlazioak markatuko dituena) 
erabat lotuta daude.  

Izan ere, koberturaz zein edukinez, lurraldea beti presente dagoen 
elementua da. Komunikabideen lurraldea "antolatzen" denean lur eremu sozial, 
komunikatibo, komunitario, ekonomiko eta administratiboan ere mugarriak 
kokatzen dira. 

"Espais de Comunicació: Experiències i perspectives a Catalunya" 
liburuan modu argiz Miquel de Moragasek azaltzen duenez, komunikazio 
esparrua ("espais de comunicació") eta lurraldearen arteko inplikazioak oso 
zuzenak dira. Bere ustez gainera, ezin da komunikaziorako gune bat definitu 
berorren ondorio politikoak aztertu barik eta alderantziz.  

Izan ere, Catalunyako1 mass medien egituraren inplikazioak gai dituen 
liburuan, aginteak (politikoa, ekonomikoa, militarra...) komunikabideen eragin-
esparrua definitzeko orduan jokatzen duen paper garrantzitsua azpimarratzen 
da.  

 
"Sens dubte, els Estats europeus estan disposats a defensar, 

en primer lloc i per sobre de qualsevol altre, el propi espai de 
comunicació. L’experiència de Catalunya com a nació i cultura 

                                                 
 
1Moragas-enaz gain, Kataluñako medioen egituraketa eta berorren ondorio 
komunikabitoak aztertzeko, ikus: GIFREU, J. (zuzendaria), Construir l'espai de català 
de comunicació. Bartzelona. Centre d'Invetigació de la Comunicació. 1991. 
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sense Estat a Europa posa de manifest, a més a més, que aquest 
Estats estan més disposats a defensar un espai comú (l'espai 
europeu) que l'espai de les respectives cultures minoritzades a 
l'interior del seu propi territori jurisdiccional. L’experiència de 
Catalunya  en matèria de polítiques nacionals de comunicació 
demostra l'estricta relació entre espais comunicatius i espais 
polítics. Si es vol, i en termes estratègics, es por dir que la lluita per 
un espai comunicatiu és la mateixa lluita que cal menar per un espai 
polític" (ibidem, 1988:12) 

 
Esandakoaren ildotik, komunikabideek, eta gure kasuan telebistak, 

komunikazio eta errezepzio esparru bat mugatzen dutenean, definizio horren 
inplikazioak politiko-komunitatiboak ere badira. Izan ere, komunikazio eremua 
definitzeak lurralde horren barruko elementuen parte-hartzea ere antolatzen 
delako (pribatu-kolektiboa, interaktibitatea, zentralizazio mailak...) eta, 
kanpokoa eta barrukoa zer den definitzen delako. 

 
Gainera, Moragasek azpimarratzen duenez, komunikazio esparruaren 

definizioaren inplikazioak hortik gorakoak ere zabalagoak dira, izan ere, 
komunikabideek instituzio kultural gisa funzionatzen dutelako eta bertakoak 
diren merkatu eta espazio kulturalak sortzeko balio dutelako. 

Telebistak bere eragin gunea (eragin esparrua/estaldura) markatzen 
duenean bere barruko elementuak definitu eta bertakoentzako arauak 
markatzen ditu. Komunikazio esparru hori definitzea, lurralde eta aginte 
politikoaren artekoa eremua, garrantzitsua da oso. 

 
"Quan a Catalunya afirmàvem, amb tanta convicció i encert, 

que no hi hauria autonomia política sense autonomia comunicativa, 
afirmàvem que a la delimitació d'un espai polític o cultural havia de 
correspondre la delimitació d'un espai comunicatiu, perquè en ell, i 
a través de la mediació comunicativa que aquest espai permet, es 
fa possible la dinàmica política i social correspondent."(Ibidem: 42) 

 
Moragasek idazten duenez, komunikazio esparruak definitzearena ez da 

gauza estatiko bat, zeren eta, artefaktotasun hori aurrerapen teknikoen bitartez 
ere demostra baitaiteke. Esate baterako, 60. hamarkadan, Estatuaren botere 
komunikatiboaren "urrezko urteetan", telebista eta irratiaren zabalpena zirela 
medio, Estatuek modu errazez definitu eta kontrolatzen zuten territorioa zen. 

 
"Aquest espai àudio-visual era de fàcil control per part dels 

Estats, quan ells mateixos eren els responsables de la difusió dels 
seus senyals i de la delimitació del territori que els pertanya." 
(Ibidem: 24) 
 

Gauzak dexente aldatu ziren sateliteen garaia heltzean, Estatu zein 
komunikazio esparruen mugak, lurraldearen hasiera eta amaierak markatuz 
jarritakoek ez dute lehen zuten eragina 

 
"La novetat consisteix en l'existència d’àmbits comunicatius 

transnacionals instantanis, superadors de les fronteres 
(geogràfiques) estatals, en plena coordinació amb els blocs militars 
i amb les necessitats de transmissió de la publicitat i la cobertura 
dels nous mercats."(Ibidem: 25) 

 
Europar batasunaren inguruan idatzi diren testu legaletan, alderdi 

ekonomikoari garrantzia eman zaio, nola ez. Muga ekonomikorik gabeko 
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Europar Komunitatean, merkatu batua sortzeko eman beharreko pausuen 
artean komunikabideen esparru europearra sortzearena da bat. "Mugarik 
gabeko telebista" izena daraman direktiban bezala, beste hainbat agirietan, 
batasunaren derrigortasuna azpimarratzen da. Batasun teknologikoa, legala, 
publizitarioa eta abar aipatzen diren bezala, zeharretik bada ere, 
komunikabideen bidezko (prentsa idatzia, irratia, telebista, zinema...) 
europeartasuna bultzatzearen komenigarritasuna ere aldarrikatzen da.  

Schlesingerrek (1991a), "Mugarik gabeko telebista" dokumentuaren 
artikulatua aztertu ondoren laburtzen duenez, europar batasuna da helburua 
eta informazioa berori lortzeko tresna. Eta ez du arrazoi faltarik, ondoko zitan 
ikus daitekeenez: 

 
"Information is a decisive, perhaps the most decisive, factor in 

European unification. European unification will only be achieved if 
Europeans want it. Europeans will only want it if there is such a 
thing as a European identity. A European identity will only develop if 
Europeans are adequately informed. At present information via the 
mass media is controlled at national level" (Europar Komunitatea, 
1984a: 2) 

 
 
1987eko apirilan Ekonomi Elkarteak "Libro Verde para el desarrollo de un 

Mercado cómún de equipos y servicios" delakoa argitaratu zuen eta bertan, 
bere helburuen artean aipatzen da komunikabideek bateratze europearrean 
jokatu beharko duten papera.  

Sanchez-Bravok ere, Wilhem Hahn-en hitzak erabiliz, europeartasuna 
sendotzeko komunikabideek iritzi publikoaren finkatzea beharrezkoa duela dio: 

 
"...la información es uno de los elementos determinantes de 

la unificación europea. Esta unificación no puede desarrollarse sin 
la voluntad de los europeos y dicha voluntad suponen una 
conciencia europea, que se forma mediante una opinión pública 
europea." (SANCHEZ-BRAVO, 1993: 43) 

 
"La idea española de llegar a la ciudadanía europea 

promoviendo la Europa de la cohesión social, económica y política 
necesita, como todo el proceso, una política de cohesión 
comunicativa que tiene su fundamento en una política informativa 
que promueva sólidamente una opinión europea."(Ibidem, 11) 

 
"El Sector audiovisual en el gran mercado europeo" (1988) izeneko 

liburuskan, europar espazioaren onurak aipatzen dira, besteak beste horrela 
arrazoituz: 

 
 
 
 
 
"...la "no Europa" implicaría que las imágenes que informan o 

hacen soñar a los europeos, y que muchas veces le ofrecen 
modelos o referencias, se concebirían y seleccionarían en otras 
regiones distintas de Europa y con arreglo a criterios distintos de los 
europeos"(OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS, 1988: 53) 
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Europeartasuna eraikitzea, horretarako duen ahalmena dela medio, 
telebistaren lana ere badela aipatzen da ikusia bezalako testuetan1. Ideia bera 
ardatz gisa hartuz, Jose Luis Dader-ek esaten duenez, komunikabideek duten 
agenda setting eta tematizazio funtzioak betez, europeartasuna sortu eta 
bultzatzeko beharrezkoa da honako hauek ezartzea: 

 
"Unos valores de selección noticiosa, de atención y 

preocupación por unas mismas temáticas, permitirían que los 
periodistas europeos crearan un espacio público común o 
tematización vinculante" (DADER, J., 1989:15) 

 
"Newsmaking" teoriaren barruan, notizia-balioak kontsideratzen direnak, 

alegia munduan edo gure artean gertatu direnetatik zeintzu interesgarriak 
nahiko kontsideratu eta notizia bilakatzeko prozeduran jarriko diren, lurraldea 
ere presente dago. 

Notizia-balioi buruz, Golding-Elliotek esaten dutenez: 
 

"News values are used in two ways. They are criteria of 
selection from material available to the newsroom of those items 
worthy of inclusion in the final product. Second, they are guidelines 
for the presentation of items, suggesting what to emphasise, what to 
omit, and where to give priority in the preparation of the items for the 
presentation to the audience"(GOLDING-ELLIOT, 1979:114)2 

 
Eta, aplikatzen diren notizia-balioak identifikatzerakoan, hartzailearen 

berezitasunak, konpetentziak egiten duen lana eta materiale informatiboaren 
eskuragarritasunaz gain (accessibility), badira notizien edukinari buruzkoak, 
notiziaren aukeraketa prozeduran bezala emisioan eragina izango dutenak. 
Aipaturiko azkena, notiziaren edukinarekin lotutakoan, bada notiziaren 
hurbiltasuna, bi modutara ulertua gainera, hurbiltasun geografiko eta kulturala. 
Telebista-albistegien edukinean, lurraldearen balioaz ari garenez, harira dator 
Golding-Ellioten "Making the news" liburuan aipaturikoa: 

 
"Geographical proximity refers to the simple rules of thumb 

that suggest the primacy of domestic news and the allocation of 
news from the rest of the world according to their nearness to the 
audience"(Ibidem: 119)3 

 

                                                 
1"Infoeuropa" izenpean, hiru urtez komunikabideetan Europari buruz eskeintzen den 
informazioa eta tratamendua aztertu izan dira. Azken edizioa "Infoeuropa 94" da. 
Fundesco-k editaturiko ikerketa pluriestatal honi buruzko zehaztasun gehiagorako ikus: 
Fundescok argitaratzen duen aldizkaria, 1994, 154-155 zkia: 6-28.  
2GOLDING, P.; ELLIOT, P. Making the news. London. Longman. 1979. 
"Los valores/noticia son utilizados de dos maneras. Son criterios para seleccionar entre 
el material disponible en la redacción los elementos dignos de ser incluidos en el 
producto final. En segundo lugar, funcionan como líneas-guía para la presentación del 
material, sugiriendo qué es lo que hay que enfatizar, lo que hay que omitir, dónde dar 
prioridad en la preparación de las noticias que se presentan al publico."(itzulpena 
Mauro Wolfen La investigación de la comunicación de masas. Críticas y perspectivas.. 
Bartzelona. Paidós. 1987:231tik aterea) 
3"La proximidad geográfica se refiere simplemente a la regla práctica de la procedencia 
de las noticias internas y a la disposición de la s noticas externas según su proximidad 
respecto al público."(itzulpena, Wolf, 1987: 231tik aterea) 
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Gertatzen direnetatik aukeratu eta emititua izateko orduan, 
hartzailegoarekiko hurbiltasuna balio garrantzitsua da, baina honek, aldi 
berean, feed back efektua ere badu. Esan gura duguna da, hurbiltasuna eraiki 
egiten dela eta faktore a prioristiko bezala kontsideratu daitekeenez, ondorioa 
ere badela: hartzaileak ezagutzen (entzunak) dituen lekuei buruzko 
hurbiltasuna handiagoa du eta, horren ondorioz, toki horiei buruzko notiziek 
errazagoa dute bidea telebistako informazio saioetan. 

 
Azpiatal honen hasieran esan bezala, lurraldearen antolaketan 

telebistaren alderdi teknikoak, beste komunikabideenak bezala, berebiziko 
garrantzia du. Izan ere, estatu desberdinek, beraiena den lurraldearen 
zedarriztatzean telebista kateen difusio esparrua baitago. Europa 
amankomuneko lurralde gisa definitzeko orduan, bultzada eta erabilera 
teknologiko indartsuak izan dira bertan. Lehenago aipaturiko lege eta direktibak 
direla medio, baina baita ere "Euronews" bezalako satelitez emititzen duen Tb 
kanale paneuropearraren bidez europartasuna bultzatu nahi da. 

 
"Para la Comunidad Europea la comunicación por satélite 

supone la aplicación económica, política, social y cultural de mayor 
alcance en el terreno de la tecnología. Se está convirtiendo en el 
elemento fundamental del espacio informativo-comunicativo 
europeo. Y, desde luego, es ya un requisito previo en la búsqueda 
de la identidad cultural y social de una Europa unida, así como uno 
de los elementos de coherencia política del viejo continente..." 
(SANCHEZ-BRAVO, 1993: 65) 

 
Aipatzen ari garen "La Información en la Comunidad Europea" liburuan, 

Sanchez-Bravok, behin eta berriro, defenditzen duen tesiaren arabera ez da 
europar integrazio eta batasun politikorik ezagutuko harik eta politika 
komunikatibo egoki bat martxan ezarri arte, zeinaren bidez iritzi publikoan balio 
europearrak eraikiko diren. 

1993.eko Urtarrilaren lehenean "Euronews" informazio-kanaleak 
emtitzeari ekin zion egunean, bere helburuen artean hauek aipatuak izan ziren: 

 
"Euronews pretende proporcionar a los europeos una 

cobertura de la actualidad mundial y regional bajo el punto de vista 
europeo..."(IPMARK, 402 zkia. 1993.eko Urtarrilaren 16-31, pp. 34) 

 
Iritzi publikoa sortu, ikuspuntu europearraren parametroetatik informazioa 

zabaldu, ikusentzulegoarengan koherentzia eta identitate europearra bultzatzea 
dira kanale berriaren abiapuntuak. Behin eta berriro, norberarena kontsideratua 
izan dadin espazioa (nazionala, estatala zein europearra) definitzerakoan 
komunikabideek jokatzen duten paper garrantzitsua azpimarratzen da. 
Lurraldetasunaren definizioa eta eraikuntza dago, esandakoaren ildotik, 
komunikabidei erantsitako funtzioen artean. 

Ezagutzaren soziologiaren jarraitzaileek azpimarratu dutenez, errealitate 
soziala eraikitzeko bidean zeresan handia daukate komunikabideek. Lurraldea, 
pertsona soil, talde, instituzio eta erakundeen arteko esparru sozial gisa 
eraikitzearena, gizartean ematen diren bestelako produkzio prozeduren parte 
bat da.  

 
"...albistegiek eguneroko bizitzaren esparrua definitzen dute, 

non gure eguneroko bizitza kokatzen den. Marko jeneriko horretan 
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deskribatzen dira gizartearen elementu desberdinen interakzio 
posibleak..." (ARANA, 1992: 49) 

 
Errealitatea delakoaren eraikuntza sozialaz ari garenez, ezin dugu 

ahaztu, gizartearen elementuak zehaztu, beraien arteko harremanak antolatu 
eta joku-arauak definitzea bezain garrantzitsua dela komunikabideek joku-
esparrua, territorioa, harremanetarako eremua zein den sortu eta 
proiektatzerakoan. Izan ere, komunikabideen bidez, gu telebistaren kasura 
gaude loturik, "gure" lur-esparrua zein den, "hemengoak/kanpokoak" zeintzuk 
eta nolakoak diren, zerk bereizten gaituen "kanpokoekiko", nongo gauzak 
zaizkigu interesgarri eta, hitz gutxitan esanda, "gure" lurraldea definitzen dute.  

Telebista albistegietan, aipatu ditugun lurraldearen elementu definigarri 
guztiak aurkitzen dira. Munduan, ur geziz inguraturiko lur puska desberdinetan 
komunitate moeta ugari daude, modu ezberdinez antolaturiko pertsona 
multzoak bizi dira, beraien historia, ohitura, gizarte eraketa, komunikazio tresna 
eta egoera soziala partikularrean. Eraketa sozial horien eraiketak alderdi asko 
ezagutu ditu eta tresna ugari erabili, baina bat, zalantzarik gabe, 
komunikabideak izan dira. Telebistak, "gure lurraldea" identifikatzen eta 
gorpuzte lanetan badu bere partea. Telebista, lurralde propioa eraikitzeko 
tresna paregabea da. Telebistaren funtzioen artean, geopolitiko, historiko, 
militar edota ekonomikoki eratutako komunitateak legitimatu eta manten 
arazten jarriko du bere esfortzua. Eskuartean dugun ikerketa-lanean, Hego 
Euskal Herrirako albistegiak emititzen dituzten telebista kanalen edukinean 
aztertzen da, beraien emisioetan eraikitzen den lurraldea nolako den jakiteko 
asmoz.  
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2.2.2.-Nortasun kolektiboa 
 
Nortasun kolektiboa, gizabanakoz osaturiko talde batek dituen elementu 

amankomunak eta hauek, sortu, osotu edota zabaltzeko bidean, 
komunikabideek jokatzen duten paperaz arituko gara, modu laburrean, ondoko 
lerroetan. Lehen partean, nortasun kolektiboa, soziologikoki eztabaidatsua 
gertatu den kontzeptuaren inguruko hainbat puntu ikutuko ditugu, kolektibitate 
baten karakterizazioa egiterakoan beharrezkoa delakoan. Izan ere nortasun 
kolektiboaren eta etnitzitatearen eta nazioaren arteko terreno amankomunaz 
hitzegitea beharrezkoa iruditu zaigulako. 

Bigarren parte baten, nortasun kolektiboaren, errepresentazio sozialen eta 
komunikabideen arteko erlazioak jorratuko ditugu. 

 
 
2.2.2.1.-Nortasun kolektiboa, etnizitatea eta nazioa 
 
Bestelako komunikabideetan bezala, telebista-albistegietan, 

aurkezten/definitzen den euskal herritarron izakera abiapuntu gisa hartuz 
eginiko hausnarketa teoriko azalekoenak ere, agerian uzten ditu hiru kontzeptu 
soziopolitikoen presentzia eta elkarrekiko duten erlazioa: nortasun kolektiboa , 
etnizitatea eta nazioa. 

Nortasun kolektiboa, gizabanako zein, gure kasuan, herri baten izakera 
globala izendatzen duen kontzeptua da, Perez-Agotek argiki azaltzen duenez:  

 
"La identidad colectiva no es la trasposición al grupo de la 

conciencia de identidad personal. Las identidades colectivas son 
realidades socialmente producidas, socialmente objetivadas que, 
además, a través de los procesos de socialización se convierten en 
elementos de la identidad personal" (PEREZ-AGOTE, 1984: 32) 

 
" (La) Identidad colectiva hace referencia, para el sociólogo, 

primordialmente al mundo de las representaciones e imágenes de la 
realidad (realidad objetivada socialmente) y, en su proyección 
individual, al mundo de la conciencia. Representación y conciencia que 
deben ser tomadas como tales, en tanto que fenómenos.." (Ibidem: 32) 

 
Perez-Agoteren planteamenduaren mamian, errealitate gisa definitua eta 

ulertua dena1, euskal nortasun kolektiboa esate baterako, errealitate sozial 
modura eragina eduki eta funtzionatzen duela azpimarratzean dago. 

 
"La identidad colectiva es una manera de definir una realidad 

colectiva y como tal su eficacia social no depende de su verdad o 
falsedad científicas; esta definición es definida por unos y creída por 
todos los que se adhieren a ella a través de mecanismos sociales 
específicos."(Ibidem: 89) 

 

                                                 
1Komunikabideek, errepresentazio sozialak gorpuztean jokatzen duten paperaz arituko 
garenez aurrerago, hemen, Denise Jodelet-ek kontzeptu hori definitzerakoan esanikoa 
ekarriko dugu: "C'est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée 
ayant une visée pratique et concurant à la construction d'une réalité commune à un 
ensemble social" (JODELET, D. "Représentations sociales: un domaine en expansion". 
Non: JODELET, D.  Les représentations sociales . Paris. Presses Universitaires de 
France. 1989: 36) 
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Nortasun kolektiboaren konzientzia aglutinatzaile gisa funzionatzen du 
gizabanakoentzako eta talde baten partaide izatearen sentimendu eta 
konzientzia sortzen ditu, taldea bera delarik, hain zuzen ere, konzientzia horren 
euskarria. Bourdieu (1985: 103) ere iritzi berekoa da, ¿Qué significa hablar? 
titulupeko liburuan argudiatzen duenez, talde bat berari buruzko gogoeta eta 
errealitatearen errepresentazioan erabiltzen dituen kategoriek, talde horren 
errealitatea osatzen laguntzen dute. 

 
Aurrerago ikusi ahal izango dugunez, ugariak dira aipatuak izan diren 

euskal nortasunaren elementu definigarriak, baina, Aierdik (1993) bere 
doktorego tesian idazten duen bezala: 

 
"Es evidente que tras las diferentes definiciones de lo vasco, 

realizadas tanto desde los diversos nacionalismos (diversificados tan 
solo recientemente) como desde agentes sociales no nacionalistas, se 
pretenden llevar a cabo definiciones performativas para generar 
aquellas realidades que definen." (AIERDI, 1993.: 94) 

 
Nortasun kolektiboari buruz egin daitezkeen definizio desberdinek, 

helburu jakina bezain praktikoa izango dute beti ere: definitutakoa gauzatzea 
lehena (Perez-Agotek dioenez, errealitate sozialaren definizioak errealitate 
horren osagarri inportanteak dira, oso), baina baita ere, aktore sozialei izakera 
propioaren zentzua eskeintzea/ematea eta ekintzarako norabidea markatzea1. 
Hori lortu ahal izateko, nortasun kolektiboaren definizioak, honako funtzio 
hauek beteko ditu: 

 
"...es un proceso de unificación de objetos y acontecimientos 

sociales en grupos que resultan equivalentes con respecto a las 
acciones, intenciones y sistemas de creencias de un individuo." 
(TAJFEL, 1984: 291-292) 

 
Nortasun kolektiboaren barruan, "gu" eta "eurak" nortzuk diren 

markatzean dago elementu garrantzitsua.  
 

"Los extra-grupos étnicos, (...), están formados por todos los que 
creemos que difieren de manera importante de 'nosotros' en cuanto a 
nacionalidad, raza o religión. Lo contrario del extra-grupo étnico es, 
naturalmente, el intra-grupo étnico, constituído por todos, los que 
'pertenecen' al nuestro" (MERTON, 1964: 509) 

 
Extra-taldeak ez dira komunitate guztietan arrazaz bereiztuak izaten, 

edozein kasutan ere, aurrerago ikusiko dugunez arrazarena bada etnia baten 
ezaugarri gisa kontsideratua izaten den faktoretako bat. 

 
"...las diferencias raciales deben entenderse como variaciones 

físicas singularizadas por los miembros de una comunidad o sociedad 
como étnicamente significativas." (GIDDENS, 1991: 277) 

 
Extra eta intra-taldeen ardatz tematiko nagusira itzuliz, Aierdik  hiru 

momentu antzematen ditu "gure" izakera eta nortasuna, "gutarrena", eta 
besteena, "kanpotarrena ", bereizteko bidean: 

                                                 
1Nortasun kolektiboari buruz, ikus ere: GURRUTXAGA, A. La refundación del 
nacionalismo vasco. Bilbo. EHU. 1990. 
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"...el momento diferenciador o la percepción de una línea de 

demarcación entre el nosotros y el ellos; el momento integrador, o el 
proceso identificador del individuo con los atributos que dicen 
diferenciar al grupo, y el momento proyectivo, o la concreción de un 
proyecto social que integra los elementos y las alternativas al sistema 
de organización comunitaria" (Ibidem: 95) (azpimarraketak guk eginak 
dira) 

 
Perez-Agotek sakonean aztertu du nortasun kolektiboaren gaia eta argiki 

azaldu duenez,  
 

"...desde un punto de vista lógico no hay forma de predecir los 
elementos en que se va a basar un colectivo para afirmar su identidad: 
desde un punto de vista lógico, a-histórico, la Nación es algo arbitrario. 
Sin embargo, histórica y socialmente no se da tal arbitrariedad. Se dan 
procesos históricos sociales que generan en ese colectivo la conciencia 
de Nación." (PEREZ-AGOTE, 1984: 84) 

 
Edozein kasutan ere, euskal nazionalismoa ageri da, zalantzarik gabe, 

euskal nortasun kolektiboaren espresio -nagusi- gisa. Nazionalismoaren 
parametro orokorretan, Rocher-ek (1979) ere, nortasun nazionala (kolektiboa) 
aurkitu egiten ditu. 

 
"El nacionalismo sirve pues para clarificar lo que se ha dado en 

llamar 'la identidad nacional', expresión esta que implica, a nivel 
sociológico, la definición de una entidad colectiva y, a nivel psicológico, 
una invitación a las personas a identificarse con ese nosotros y a 
encontrar en él una parte de su identidad personal." (ROCHER, 1979:  
487) 

 
Atal honen hasieran esan dugun bezala, nortasun kolektiboaren 

tratamendu soziologikoan derrigorrezkoa da nazio eta etnizitatearen gaia 
ikuitzea, izan ere, loturik daude baita hitzen jatorrian ere: 

 
"...es importante recordar que, desde el punto de vista 

etimológico, etnicidad y nación solían tener el mismo significado, 
aunque tuvieran raíces lingüísticas diferentes. Así nación es una 
derivación moderna del latín "nasci", nacer. Se entendía que designaba 
a una comunidad de personas unidas entre sí por el origen común del 
lugar de nacimiento. Etnicidad es un derivado moderno del griego 
"ethnik" que significa "una nación".(NIELSSON, 1989: 202-203)" 

 
Nazio hitzaren esangurak, egungo estatu modernoen osaketaren ondoren 

behintzat, talde etnikoarekin lotura handia du, baina badira bien arteko 
desberdintasunak ere. Garrantzitsuena, nazioak, botere politiko eta kulturalaren 
anbitoei erreferentzia egitean datza.1  

 
Nielsonek, bere aldetik, etnizitatea, nazio eta estatuaren arteko 

kontzeptualizazio desberdin eta birformalizatuaren ikuspegitik dioenez, 
etnizitatea nazioen funtsean dago; bere esanetan atributo etnikoak dira: 

 

                                                 
1Ikus, ALVAREZ, I. eta VILA. I.-ren, "Nación: identidad y conflicto". Mientras Tanto. 
52. zkia. 1992: 37-56.  
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"...el lazo cimentador socio-cultural por medio del cual se forman 
o se transforman los grupos étnicos, como parte de un proceso de 
modernización política. Concretamente, los atributos étnicos más 
comúnmente identificados son: 1) lazos familiares basados en la 
ascendencia común, 2) similitud cultural, 3) raza, 4) lengua y 5) 
religión." (Ibidem: 203) 

 
Etxeberriak (1989) euskal etnizitatearen ezaugarriak aztertzerakoan 

hauek aipatzen ditu: hizkuntza (ingurukoengandik bereizi eta talde modura 
bateratu, osagarri kulturala, arbasoekiko lotura...), erlijioa (sinesmenak, mitoak, 
zeremoniak...), zuzenbidea (publiko eta pribatua), eta literatura, kirol eta 
jolasak. 

 
"Zer adierazi nahi dugu etnia hitzarekin? Kontzeptu hau erabiltzen 

dugunean, zertaz ari gara?. Fenomeno sozial baten aurren aurkitzen 
garela esan dezakegu batere zalantzarik gabe. Gizarte-egitura bat da, 
edo gizarte-antolaketa era bat da. Gizona, bere aberetasunetik 
datorkion senari jarraituz, taldeetan banatua eta elkartua dakusagu 
historian zehar. Elkarganatzeko indar edo behar horren agerpenak 
ezberdinak izan dira; era askotara elkartu dira gizonak eta eredu 
ezberdinak erabili izan dituzte beren harremanetarako. Antolaketa 
ezberdin horietako bat etnia izango litzateke." (ETXEBERRIA, 1980: 
158) 

 
"Etnien arazo gehien aztertu duen zientzia antropologia izan da. 

Zientzia honen adarrak, beste batzuren artean etnografia, etnologia, 
etnolinguistika dira. Zientzia hauen arabera, kultura berberaz 
hornitutako gizataldeak etnia bat osatuko luke. Kultura mailan batasun 
bat edo nolabaiteko berdintasun bat agertzen duen giza elkarte bat 
izango litzateke etnia. Kultura bera duten gizabanakoek, beste kultura 
bat duten beste gizonetatik ezberdina den gizataldea osatuko lukete; eta 
horrela mugatutako gizataldea etnia deituko genuke."(Ibidem: 159) 

 
"Etniaren mugatzaile nagusia kultura izango litzateke beraz, eta 

ez biologia arrazarekin, adibidez, gertatzen den bezala."(Ibidem: 159) 
 
Baina, etniaren definizioan, autore batzuk elementu objektibo batzuk 

azpimarratzen ahalegintzen diren bezala, beste batzuk, Azcona (1989) 
kasurako, beste ikuspegi honetatik aurpegiratzen dute eskuartean dugun gaia: 

 
"...la etnia es una construcción social y una visión de la realidad, 

en nuestro caso de una serie de elementos fisicoantropológicos a los 
cuales se les atribuye una significación simbólica específica. A los 
elementos culturales y a los rasgos físicos se les atribuye una lógica 
significativa irreductible a la simple empiricidad. Es esta lógica 
significativa la que posibilita la creación de un espacio (territorio) y de 
un tiempo (historia) propios en que fundar la comunidad." (AZCONA, 
1989: 260) 

 
"Como escribe Weber1, 'el grupo étnico (en el sentido que aquí se 

toma) no es en sí mismo una comunidad sino tan sólo un "momento" 
que facilita el proceso de comunicación. Actúa, fomentándolos, en los 
más diferentes tipos de comunización, sobre todo en la política, según 
nos muestra la experiencia. (1964, 2.argitalpena, 319)' " (Ibidem: 261) 

 

                                                 
1Azconak aipatzen duen Max Weber-en obra: Economía y sociedad. Mexico. FCE. 
1964.  
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Azcona bera da hain zuzen ere, modu labur bezain argian, etinizitatearen 

elementu objektibo eta subjektiboen arteko erlazioa azaltzen duena: 
 

"La etnicidad aparecerá relacionada a partir de este momento con 
factores políticos, económicos, de estatus, de roles y de estratificación 
social. Los parámetros 'objetivos' darán paso a los 'subjetivos', y la 
mensurabilidad y la comparación ya no se realizarán a partir de rasgos 
o elementos anatómico-fisiológicos o culturales, sino a partir de los 
'contenidos de conciencia'. Se trata de la 'construcción cognitiva' de la 
identidad individual o colectiva, basada en símbolos culturales a través 
de los cuales se autodefinen el individuo o el grupo." (Ibidem, 1984: 13-
14) 

 
Lehen, Nielsson-en aipamen baten bidez, nazio eta etnizitatearen arteko 

erlazio kontzeptualak1 azpimarratu ditugu, zalantzaren bat balego ere, autore 
berak, Alvarez eta Vilaren (1992) argudioekin bat etorriz, dioenez: 

 
"Una nación es un grupo étnico políticamente movilizado que 

posee instituciones políticas relativamente autónomas. Ha desarrollado 
una ideología política, nacionalismo, en base a necesidades e identidad 
como nacionalidad. Cuenta con recursos organizacionales y capacidad 
de liderazgo para iniciar el proceso político dentro del estado con el fin 
de presentar reclamaciones a favor de los intereses colectivos de la 
nación. 

Un estado-nación es una nación que ha adquirido el grado 
máximo de autonomía: la independencia soberana! Una de las fuentes 
básicas de la legitimidad para el ejercicio de la autoridad política por 
parte de la élite estatal es el consenso de los valores nacionales. 
"(NIELSSON, 1989: 205) 

 
"Un grupo étnico es una población en continua interacción 

basada en atributos de etnicidad invocados subjetivamente. Por eso, 
determinadas manifestaciones de etnicidad por parte de un grupo étnico 
son subjetivas, contextuales y situacionales. Es decir, la combinación 
configurativa de determinados atributos étnicos (marcadores de cultura) 
dependen del contexto de las relaciones intergrupales dentro de una 
sociedad más amplia." (Ibidem: 204) 

 
 
2.2.2.2.-Nortasun kolektiboa eta komunikabideak 
 
Nortasun kolektiboari dedikaturiko atal honen lehen pasarteetan, 

trabesean bada ere, ikusi ahal izan dugun bezala, nortasunak, kontzeptu 
modura duen zabaltasunak, sozialki garrantzitsuak diren hainbat esparru 
kontuan hartzera garamatza: indibiduala, kolektiboa, politikoa, kulturala eta 
nazionala. Ez gara, aipaturiko nortasun alor horietan ematen diren 
berezitasunetan sakontzen hasiko, baina bai ordea, guztietan komunikabideek 
eduki dezaketen eragina aipatuko. 

 
Gifreu-k (1989: 13) esaten duenez, gizabanakoak eta gizarteak 

beharrezkoa dute, maila antzerakoan, nortasunaren afirmazioa.  

                                                 
1Etnizitate eta nazionalismo kontzeptuen arteko erlazioa eta Euskal Herriko kasuari 
aplikaturikoaz, ikusi APAOLAZA, Txemi. "Lengua, etnicidad y nacionalismo". 
Cuadernos A de Antropologia, 13 zkia. 1993. 
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"Naturalment, la màxima afirmació del 'nosaltres' en un sentit ple 

és l'exercici de la sobirania, màxima afirmació política de la identitat. De 
tota manera, aquí m'interessa remarcar especialment el fet de 
l'afirmació com a acte d'enunciació de la identitat, acta que es realitza 
oral, però també gestual, iconic, etc., i també del llenguatges molt més 
especialitzats como el fílmic, el radiofònic o l'informatic, per exemple. En 
altres paraules, l'afirmació d'una identitat és una acte de comunicació 
fundacional per a la col.lectivitat (xom ho és per a l'individu), a través de 
qual aquesta col.lectivitat: 

-s'expressa i expressa la seva voluntat de futur compartit 
-notifica als altres grups la determinació presa 
-informa sobre allò que constitueix el seu projecte de futur. 
En una paraula, constitueix i construeix el seu propi espai de 

comunicació, espai eminentment cultural, però que pressuposa un espai 
geopolític. (GIFREU, 1989: 13)" 

 
Nortasun propioaren (gizabanakoa zein kolektibitatearena) gauzatze eta 

azpimarratzea izaten da sozializazio prozedura desberdinen zereginetako bat. 
Egungo sozializazio tresnen artean, komunikabideak, eta telebista bereziki, 
garrantzitsuena  ez bada nagusienen multzoan dago (Halloran, 1974; Sanabria, 
1974; Martin Serrano, 1982; Martinez, 1989).  

 
"La televisión puede considerarse como un posible maestro del 

comportamiento adecuado para una variedad de posiciones, 
condiciones y situaciones (...) juega un papel en el proceso de 
socialización que anteriormente era llevado a cabo por otros agentes." 
(HALLORAN, 1974: 57) 

 
"Nazioa komunikazio komunitate modura" ulertzen du Schlesinger-ek 

(1989) eta nortasun nazionala definitzeko orduan komunikabideen garrantzia 
azpimarratzen du: 

 
"...el papel de la comunicación (en el sentido más amplio) es el 

de ser el principio integrativo dentro de un determinado grupo" 
(SCHLESINGER, 1989: 65) 

 
Schlesingerrek, Hägerstrand-en1 erreflexioak erabiliz, bi integrazio moeta 

daudela dio: integrazio territoriala (hurbileko komunikazio moetak posible 
direnekoetan) eta integrazio funtzionala (mezua zirkulazio globala posible den 
sistemetan). 

 
"El punto central es que, de acuerdo con este punto de vista, el 

manejo del espacio audiovisual tiene consecuencias importantes para la 
construcción de la identidad social. Hägerstrand argumenta en favor del 
uso de los medios para despertar y reforzar un sentido e historia local, 
de tiempo y lugar." 

"Un punto que vale la pena notar es que el 'espacio audiovisual' y 
la identidad (sociocultural) no necesitan ser consideradas como términos 
opuestos o sustituibles, sino más bien, pueden ser usados en conjunción y plausiblemente 
en un marco analítico como el de Hägerstrand. " (SCHLESINGER, 1989: 54) 

                                                 
1Ikus HÄGERSTRAND, T., "Descentralization and Radio Broadcasting: On the 
'Possibility Space' of a Communication Technology". European Journal of 
Communication 1 (1) zkia. 1986: 7-26.  
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Komunikabideen garrantzia, baita nortasun kolektiboa sendotu eta 
zabaltzeko orduan (Wolf, 1994), begi bistan dagoela dio Parés i Maicas-ek 
(1991), bere ustez ugaria bezain garrantzitsua da komunikabideen papera: 

 
"Pel que fa als mitjans de comunicació, el seu paper es pot 

concebre des de diferents perspectives: a) com a instrument operatiu de 
la identitat cultural; b) com a um mitjà d' integració o de cohesió; c) com 
a un risc de desintegració o de destrucció, perquè comporta inflències 
externes que potser no són compensades per la seva identitat cultural; 
d) co a un reflex d'aquesta identitat; e) des d'un enfocament 
cosmopolita, co a una forma d'intercanvi cultural." (PARES I MAICAS, 
1991: 23) 

 
Grossi-k (1994) "Italia Italie" liburuan, gogoratzen du zeintzuk diren 

mediologia tradizionalean komunikabide eta identitate nazionalaren artean 
markatuak izan diren loturak: 

 
"...media tendano piuttosto a favorire o promuovere el 

rafforzamento dell'identità nazionale invece che a scoraggiarlo. Secondo 
questi classici approcci sociologici i mezzi stampati ed audiovisivi a 
diffosione di massa svolgerebbero, como è noto, un ruolo importante nel 
processo di integrazione normativa de una società. Si nella fase di avvio 
dello sviluppo e di "modernizzazione" del paese, contribuendo a 
"construire" l'identità nazionale, sia in quella di consolidamento di una 
società post-industriale mediante una funzione di "rappresentazione" 
dell'unità e dell identità nazionalele, spesso supplendo o tentando di 
surrogare le funzioni di altre instituzioni sociali -come la famigli, la 
scuola, i partiti- su questo terreno simbolico." (GROSSI, 1994: 76) 

 
Liburu horretan, identitate nazionalaren gaia jorratzen da, eta Grossik 

azpimarratzen duenez, telebistak "plaza elektroniko" papera baino "ko-
protagonistarena" jokatzen du, berak, "identity framing" izendatu duen funtzioa 
betez.  

 
"Televisió i identitat cultural" izeneko liburuskan, Imma Tubellak (1992), 

Europako hainbat telebista kate publiko zein pribatuen programazioa aztertzen 
du. Berak dioenez, telebista kate pribatuen helburu bakarrak audientzia kopuru 
altuak lortzea da eta horren atzetik ordainez etorriko den publizitatea 
erakartzea. Aldiz, telebista kate publikoen eginbeharren artean leudeke: 

 
"...que tingui present la finalitat per a la cual aquesta televisió ha 

estat creada i l'eficàcia que té com a eina de transmissió de sensacions 
i de sentiments, d'idees i de cultura, en el sentit més ampli.  

Els qui per a la televisió privada són consumidors de productes 
áudio-visuals, per a la televisió pública hauran de ser ciutadans 
caracteritzats per una identitat cultural determinada i per aspiracions 
comunes en matèria de distracció, informació i educació." (TUBELLA, 
1992: 73) 

 
Aipatu ditugun autoreen esanetan, komunikabideek dituzten balio, funtzio 

eta zeregin sozialen artean nortasun kolektiboaren eraikuntzan eta 
birsorkuntzan laguntzea, eta "propioa"1 kontsideratzen duten kolektibitatearen 

                                                 
1"Propioa" kontsideratzen den ingurune bitala -banakoa zein kolektiboa, politikoa, 
kulturala, e.a.- definitzerakoan, komunikabideek jokatzen duten papera aztertua izan da 
hainbat ikerketen bidez. Gure esparru geografikoarekin duten harremana edota 
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partaideen artean bateratze eta integrazioa ekartzea da. Nortasun kolektiboaz 
zer ulertzen den ikusi dugun bezala, kolektibitatearen barnetik sortzen diren 
errepresentazio sozialaz eta komunikabideen eraginaz arituko gara, modu 
laburtuan, ondoren. 

 
"Ainsi la communication sociale, sous ses aspects 

interindividuels, institutionnels et médiatiques apparaît-elle comme 
condition de possibilité et de représentations et de la pensée 
sociales."(JODELET, 1989: 47) 

 
Errepresentazio sozialak, Jodelet-ek esan bezala, sozialki landuriko 

jakintza modu bat da, osagarri praktiko bat duena eta pertsona multzo 
batentzako errealitate soziala kontsideratua izango denaren eraikuntzan 
zeresana duena. 

Errepresentazio sozialaz hitzegiten dugunean, gizabanako zein pertsona 
multzoek errealitate sozialaz jabetu, ulertu eta eraikitzeko jarreraz ari gara1. 
Izan ere,  

 
"...las representaciones sociales constituyen una forma de 

expresión que refleja identidades individuales y sociales" 
(ELEJABARRIETA, 1991: 261) 

 
Autore berak, errepresentazio sozialen funtzio basikoak aztertzerakoan 

idazten duenez, errepresentazio horien zabaltzean/aldarrikatzean 
komunikabideek jokatzen duten paperaren garrantzia begien bistako da  

Hiru dira, errepresentazio sozialek betetzen dituzten funtzioak: 
 
"-Interpretar y reconstruir la realidad social. Las 

representaciones sociales nos permiten construir la realidad social de 
forma que la comunicación con los otros aparezca en un marco de 
sentido. Mediante las representaciones se crean las realidades de 
sentido común, explicaciones y conceptos de la vida cotidiana que 
permiten la comunicación entre los individuos. 

Las representaciones sociales constituyen el cuadro en el que se 
comprende la novedad y se familiariza lo extraño, y por ello 

                                                                                                                                               
hurbilketa metodologikoa dela-ta, bi aipatuko ditugu: BILBAO, J eta besteak (1993) 
idatzitako Imagenes recíprocas en los medios de comunicación social eta AGOSTINI, 
A. eta besteak (1989) idatzitako Fatti nostri e fatti loro. Le notizie dall'estero nei 
telegiornali francesi, svizzeri et italiani liburuak. Lehenean, Akitania zein Eusko 
Lurralde Autonomoan, Estatu frantziar zein espainiarrari buruz ematen den informazioa 
ikertzen da. Modu honetara, albistegietan euskaldun, akitaniar, espainiar zein 
frantziarrei buruz eskeintzen den errepresentazioa aztertzen da. Bigarrenean, hiru 
telebista kate desberdinetan, barne zein kanpoko notiziei emaniko tratamendu tekniko 
eta tematikoa konparatzen dira. 
1Errepresentazio sozialek, aldaketa sozialerako instrumentu gisa jokatzen duten papera 
aztertuz, eta euskal nazionalismoaren kasuari lotuz, Ayestaranek (1992) dioenez: 
"...la representación social se construye a partir de la inter-pretación de la realidad 
socio-estructural del pueblo vasco y se objetiva después en unos símbolos -bandera, 
himno, árbol de Gernika- que son los que van a alimentar la praxis política. En este 
segundo movimiento -de la representación social a la estructura social- el mecanismo 
de anclaje coincide con el mecanismo de objetivación -creación de símbolos de la 
identidad vasca-, mecanismos que se traducen en una acción social y en una práxis 
política." (AYESTARAN, 1992: 76-77) 
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comprenden y activan mecanismos y procesos generales como la 
categorización, la denominación o la comparación. 

-Integrar la novedad y servir de referencia social en el 
tiempo. Las representaciones sociales son útiles para lograr la 
convencionalización de los objetos. Así, mediante las representaciones 
sociales hacemos comunes, convencionales y corrientes los objetos, las 
personas o los acontecimientos. Al mismo tiempo, nos permiten la 
combinación temporal de una estructura pensante con una tradición 
social. 

-Orientar los comportamientos y las relaciones sociales. 
Una de las principales funciones de las representaciones sociales 

es dirigir y orientar los comportamientos." (ELEJABARRIETA, 1991: 
268). (Negrilak autorearenak dira.) 

 
Errepresentazio sozialak, gizabanako zein kolektibitateentzako errealitate 

soziala eraiki eta interpretatzeko tresna ezinbestekoak dira. Beraien bidez 
zentzuz gorpuzten dira harreman sozialak, garapen eta aldaketak ulertu eta 
asumitu egiten dira, eta, gutarikoak eta kanpotarrak zeintzuk eta zergatik diren 
jakiten laguntzen digute. 

Errepresentazio sozialen eraikitze eta birsortze lanetan handia da 
komunikabideen garrantzia. Aurreko lerroetan ikusi dugunez, komunikabideek, 
bereziki telebistak, nortasun kolektiboaren osagarriak jakinarazi, egokitu eta 
gaurkotu egiten dituzte. 

Azpiatal honetan, komunikabideek nortasun kolektiboaren eraikuntzan 
jokatzen duen papera errepasatzeaz gain, euskal nortasunaren definizioan 
erabili izan diren elementuak eta beraien eboluzioa landu ditugu. Hasierako 
lerroetan gainera, nortasun kolektiboaren kontzeptuak, soziologia zein 
antropologiaren ikuspegitik nazioa, etnia eta abarrekin dituen erlazioak ekarri 
ditugu eztabaidara. 
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2.2.3.-Kultura, Hizkuntza; Euskara 
 
Nortasun kolektiboaren osagarria kontsideratua izan den kultura eta 

gizartearen arteko erlazioaz, eta hauekin batera hizkuntzak jokatzen duen 
paperaz arituko gara hemen. Kulturaren kontzeptualizazio soziologiko 
zabalenetik hasi eta gizartean, errepresentazio eta birsorkuntza sinbolikoan 
duen zeregin dinamikoa jorratuko dugu. Gainera, kulturaren ardatz eta nortasun 
bereizgarria den hizkuntzaren garrantzia azpimarratuko da. 

Hizkuntzaren funtzio instrumentala, komunikatzekoa beraz, eta sinbolikoa, 
hau da, kultura akumulatzaile modura duenaz hainbat autorek esandakoa 
ekarriko dugu segidako lerrotara1. Euskara, euskal nortasun kolektiboaren 
definizioan zentratuko gara, bera kontsideratu izan baita herri honen kultur 
edukinaren forma. 

Azken ataltxo baten, telebistagintzari kulturarekin kontsideratu izan 
zaizkion loturaz esanikoa landuko dugu. Izan ere, entretenitzea eta 
informatzeaz gain, formatzea izan da telebistaren helburu historikoetako bat. 
Sozializazio eta formazio tresnen artean telebista beti azpimarratu izan da. 
Eginbehar horretan, deklarazio mailan zein bere praktika erakusten duten 
programazioetan nolako islada duen aztertuko dugu, ahal den neurrian, gure 
esparru geografikora mugatuz. 

 
 
2.2.3.1.-Kulturaren esangura 
 
Kultura eta Gizartea dira soziologian gehien jorratu izan diren 

kontzeptuetako bi. Kulturari buruz ari garenean2, talde baten partaideek 
konpartitzen dituzten balio eta arauez eta produzitzen dituzten ondasun 
materialez ari gara.  

Elkarrizketa arruntean, "kreazio humanoaren emaitzik gailurrenei" buruz 
ari garela pentsatu ohi da (musika, pintura, antzerkia, literatura...) baina 
soziologiaren ikuspegitik, horrezaz gain beste ekintza batzuk kontuan hartzen 
dira. Modu honetara, kultura hitzaren zentzu zabalenean kokatu beharrean 
daude gizarte baten partaideen bizimoduaren hainbat elementu: jazkera, 
lanbideak, erritualak, eraketa familiarra, eta baita, produzitzen dituzten 
bestelako ondasunak, besteak beste, makinak, liburuak, lanabesak... 

Historikoa bilakatu den Tylor-en3 (1871) definizioan, kulturaz zer ulertzen 
den zehazten da: 

                                                 
1Hizkuntza eta herriaren arteko gaiari buruz, ikus: SANCHEZ CARRION, José M. 
("Txepetx). Un futuro para nuestro pasado. Claves de la recuperación del Euskara y 
teoría social de las lenguas. Donostia. Elkar. 1987 eta Lengua y Pueblo. Donostia. 
Elkar. 1980. 
2Kultura kontzeptuaren sarrera teoriko interesgarria egiten du Teresa del Valle 
antropologoak bere katedra memorian, EHUko Filosofia eta Hezkuntz Zientzien 
Fakultatea, Donostia, 1988. 
3Lehenago ere erabili dugun Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (1975) 
delakoaren barruan, kulturari buruzko sailean, Milton Singer-ek Edward B. Tylor-en 
Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Art and Custom. 2 bol. Mass. Gloucester. 1958 (1. ed. 1871) lana aztertzen 
du. Bestalde, Tylor-ren ikuspegiaren kritika eginez (etnozentrikoa eta kolonizaziorako 
euskarri zientifiko gisa hartua izan delako) ikus: AMEZAGA, J., Herri kultura: euskal 
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"ezagutza, sinismenak, artea, morala, zuzenbidea, ohiturak, eta, 

gizarteko kide gisa, gizakiak bereganaturiko beste edozein ohitura eta 
ahalmen, bere baitan hartzen dituen osotasun konplexua" (TYLOR, 
1958) 

 
Baina, "dena da kultura" esangura isurtzen duten definizioei zehaztasun 

batzuk eskeiniz, Amezagak (1994) dioenez, kultura ezer baino gehiago 
"sistema adierazlea" da. Eta, gizarteko iharduera guztietan osagarri adierazle 
eta sinbolikoa soma daitekeen arren, batzuk horretarako bereziki sorturikoak 
dira, besteak beste, hizkuntza, ikurrak, artea eta komunikazio praktikak. 
Bestelako jardueretan, zentzu sinbolikoa beste balio batzuez nahasturik ageri 
da: lanbideak, jatorduak...Gainera, Amezagak, kulturaren elementu dinamikoa 
azpimarratzen du, alegia, egunero eraiki eta bilakatzen den gertaera sozial gisa 
kalifikatuz. Sistema adierazle eta dinamikoaren kontzeptualizazioan, Garcia 
Canclini-rekin bat dator, ikus bestela azken honek kultura kontzeptuaren 
eremua mugatuz idatzitakoa: 

 
"...egitura materialen errepresentazio edo birsorketa sinbolikoaren 

bitartez, gizartea ulertzen, bisortzen, edo eraldatzen languntzen diguten 
ihardueren multzoa" (GARCIA CANCLINI, 1988: 41) 1 

 
Gure ikerketa-lan honetan, kulturaren2 gain hitzegiten dugunean, 

aipaturiko definizioak kontuan hartuta ere, berorien erabilera funtzionala 
proposatzen dugu. Hau da, Schlesinger-en (1991) argudioari segiz, kultura 
identitate kolektiboaren beste elementu bat modura hartuta. Parés i Maicas-ek, 
nortasun kulturalaren esangurak laburbiltzen3 dituen pasartea ekarriko dugu 
hona abiapuntu modura:  

 
"a) Des d'un punt de vista objectiu, l'integren costums i hàbits 

tradicions, valors, creences, maneres de viure, de pensar, de 
comportar-se i un cert estil d'existir i de ser present en la comunitat que 
correspongui. 

b) Parlant subjectivament, és un sentiment de pertinença a una 
societat en qué tothom té la sensació de ser un artífex de la seva 
história. 

c) Vist des de fora, és el nucli viu d'una cultura, el principi dinàmic 
d'una persona o d'una comunitat, que es basa en el seu passat, es 
nodreix del potencial que té i rep ajudes externes per a les seves 
necessitatas, i que tira endavant el procés continu de la seva creació. 

d) Des de dintre, correspon al sentiment que qualsevol membre 
d'una societat experimenta pel que fa al seu reconeixement en aquesta 
cultura i a la voluntat que té d'identificar-s'hi per expressar el sentiment 

                                                                                                                                               
kultura eta kultura popularrak izeneko doktorego-tesia, EHU, Leioa. 1994,127 orr. 
Hemen aipatzen den definizioaren itzulpena Amezagarena da. 
1Amezagak euskaratua 
2Kultura hitzaren esanguraz sakondu gura izan ezkero, ikus: ELLIOS, T. S.-ren Notas 
para la definición de la cultura. Bruguera. Bartzelona. 1984; WILLIAMS, R., 
Keywords. A vocabulary of culture and society. Fontana Press. London. 1983 (1. 
edizioa 1976) eta GOODENOUGH, W. H., "Cultura, lenguaje y sociedad" izeneko 
kapitulua KAHN, J. S. (arg.) El concepto de cultura: textos fundamentales. Bartzelona. 
Anagrama. 1975 (1. edizioa 1971): 157-248 orr. 
3Ikus BRUNSVICK, Y., PIERRE-BADY, J. eta CLERGERIE, B., Lexique de la vie 
culturelle. Paris. Dalloz. 1987: 128. 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  45

de pertanyença i el reforçament de les seves arrels." (PARES I 
MAICAS, 1991: 15) 

 
Identitate kulturalaren elementu osagarriak ez dira nazio guztietan 

berberak izango, baina, Parés i Maicas-ek (1991) idatzitakoaren ildotik jarraiki, 
badira berezitasun nagusi kontsideratuak izan daitezkeenak: 

-Kokapen geografikoa, lurraldetasunaren kontzepturarekin erlazionatua.  
-Identitate kulturalak ezagutu duen bilakaera historikoa kontuan hartu 

beharra dugu; izan ere, gizarteak denboran zehar jorratu duen bidea ezagutzea 
bere izakera definitzeko elementu bazter ezina zaigulako.  

-Gizarte baten egituraketa sozialak berebiziko eragina du identitate 
kulturalaren osaketan, hau da: klase sozialak, adin-taldeak, talde marjinalak... 

-Dimentsio ekonomikoa: garapen industrial maila, kontsumo-gizarteak 
ezagutu duen zabalpena, teknologia berriek (komunikazioarekin 
erlazionaturikoak bereiziki) lorturiko inplantazioa. 

-Hizkuntza: identitate kulturalaren elementu oinarrizkoena kontsideratua 
dena. 

-Identitate kultural bat, nola ez, kultur oinarri espezifiko batzuez 
harremanetan dago 

-Elite kulturalen garapena 
-Identitate kultural desberdinek, Parés i Maicas-en esanetan, berezkoa 

dute ideologia propioaren eragina, normalean nazionalismoa izaten da 
identitate kulturalaren atzetik ageri izaten den ideologia.  

-Erlijioa 
-Hezkuntza sistima, sozializazio prozeduraren barruan, gazteengan 

identitate kulturalaren balioak transmititzeko modu bezala. 
-Azkenik, identitate kulturalak dituen elementu bereizgarrien artean 

kokatu beharko ditugu berorren dimentsio politiko, legal eta psikosoziologikoak. 
 
Aipatu ditugun identitate kulturalaren ezaugarrien artean, hizkuntzarenaz 

arituko gara ondoren, izan ere, euskal identitate kulturalaren osaketan 
berebiziko garrantzia eman izan zaio-eta. Gainera, Bright-ek dioen bezala, 

 
"El lenguaje no es meramente uno de los varios aspectos de la 

cultura; es, por lo menos, primus inter pares, en cuanto que hace 
posible el desarrollo, la elaboración, la transmisión y particularmente en 
su forma escrita la acumulación de la cultura como totalidad" (BRIGHT, 
1975: 554) 

 
Hizkuntza identitate definigarri modura, kultura akumulatzaile gisa eta, 

aldi berean, elementu dinamiko eta eragile bezala ulertua izan da.  
 
"Es manifiesto que los pueblos y naciones que poseen su propio 

código lingüístico disponen de un instrumento poderosísimo en torno al 
cual constituir su identidad y su razón de ser cultural con proyección de 
futuro" (COMAS eta PUJADAS, 1985: 54) 

 
 
2.2.3.2.-Hizkuntza eta identitate kulturala 
 
Edozein komunitatek dituen amankomuneko elementu oinarrizkoen 

artean hizkuntzarena da bat, eta ez bakarrik portaera humanoaren elementu 
bereizgarria kontsideratu izan ohi delako baizik eta hizkuntza, talde sozialen 
esperientziak kodetzeko forma bat delako. Talde guztietan komunikazio 
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egituraketa bat aurki daiteke zeinaren bidez sozializazio prozedura gauzatzen 
baita. Komunikazio eta interakzio prozeduretan elementu bazter ezina da 
hizkuntzarena, eta, sarri, hizkuntza hori nortasun kolektiboaren oinarrizko 
elementuen artean ala ardatz nagusi modura kokatua aurkitzen da. Mitxelenak 
hizkuntzaren nagusitasuna aldarrikatzen du,  

 
"Gehienetan hizkuntza kultura baten atal bezala hartu izan da: 

zera, gizarteak beste ohiturez, ezkontz legez, eta instituzioez gainera 
baduela kultur elementu bat beste horiek baino areagokoa, agian: 
hizkuntza. Neuk ez dut uste hau honela denik. Antal-ek dioenez, 
hizkuntza ez da kultura baten zatia, kulturaren bide, adierazpide eta 
tresna baizik" (MITXELENA, 1972: 128) 

Ikuspegi beretik, "El Libro blanco del euskara" izenekoan esaten denez, 
kulturan hizkuntzak duen zentrikotasuna hiru ardatz hauen inguruan 
artikulatzen da: 

 
"a) Porque el lenguaje está en el origen mismo de la cultura; b) 

porque la naturaleza misma simbólica de la cultura coloca al lenguaje 
en el centro de todos los sistemas simbólicos de la cultura y c) porque 
el lenguaje es portador de la tradición cultural" (EUSKALTZAINDIA, 
1977: 65) 

 
Bere aldetik Lévi-Strauss-en iritziz, kultura eta hizkuntzaren arteko 

erlazioa honako parametro honetatik pasatzen da, hizkuntza kulturaren 
produktu, parte eta baldintza gisa ulertzetik: 

 
"C'es que le problème des rapportes entre langage et culture est 

une des plus compliquès que soient. On peut d'abord traiter le langage 
comme un poduct de la culture: une langue, en usage dans une société 
reflète la culture générale de l population. Mais en un autre sens, le 
langage est une partie de la culture; il constitue un de ses éléments, 
parmi d'autres (...) Mais ce n'est pas tout: on peut aussi traiter le 
langage comme condition de la culture." (LEVI-STRAUSS, 1958: 78) 

 
Hizkuntza eta kulturaren gain ari garen azpiatal honen hasieran esan 

dugun bezala, komunikazio eta interakzioetan osagarri ahaztezina da 
hizkuntza. Rocher-en esanetan, hizkuntzaren zeregin sozialak bi dira: 
komunikazio eta partizipazio funtzioak. 

 
"La primera es aquella por la que el simbolismo permite la 

transmisión de mensajes entre dos o varios sujetos. La segunda es 
aquella por la que el simbolismo fomenta o exige el sentimiento de 
pertenencia a unos grupos o a unas colectividades, o sirve también 
para la expresión de unos modos de pertenencia, o concretiza, en fin, 
ciertas características de la organización de los grupos o de las 
colectividades, con miras a quienes forman parte de los mismos y con 
miras también, a veces, a aquellos que mantienen una relación con 
dichos grupos o colectividades. Ambas funciones, está claro, no se 
excluyen mutuamente: puede afirmarse, en particular, que el 
simbolismo de comunicación favorece la participación y que el 
simbolismo de participación establece diversos modos de comunicación 
(...) aun cuando determinados símbolos cumplan de algún modo la 
tarea más específica de promover la participación de los miembros de 
una colectividad (...) mientras que otros son más particularmente 
símbolos de comunicación." (ROCHER, 1979: 88-89) 
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Apaolazak (1993) ere ildo beretik, hizkuntzaren funtzioak bi direla diosku: 
funtzio instrumentala, alegia, komunikazio tresna gisakoa, eta funtzio 
sinbolikoa. 

Aipaturikoetaz gain, Tejerinak (1990), "Identidad Colectiva y Lengua. 
Imagenes sociales del euskara en el posfranquismo" titulua daraman 
doktorego-tesian, gehiegi sakontzen ez duen hirugarren bat aipatzen du: 
funtzio politikoa. Bere esanetan,  

 
"En determinadas situaciones sociales, una modalidad lingüística 

que ha sido promovida a lengua nacional o lengua oficial de una 
sociedad, como instrumento de comunicación en la Administración, en 
el sistema de enseñanza o para su uso en determinados contextos 
sociales, desempeña una función política. " (TEJERINA, 1990: 38) 

 
Baina, Tejerinaren hitzetan baino, Ninyoles-en (1975) testuan artikulatzen 

da hobeto funtzio sinbolikoaren proiekzio nazionala. 
 

"En la consideración de una lengua como nacional se procura 
fundamentalmente el aspecto emocional o simbólico que dicha 
consideración ejerce, sobre todo cuando de ella no se sigue la efectiva 
igualación con el idioma 'oficial'. " (NINYOLES, 1975: 176) 

 
Apaolazak (1993) argiki azaltzen duenez, talde etnikoak hizkuntza 

bereiztua baldin badu bere osagarrien artean, hizkuntza horren erabilera 
elementu definigarria bilakatuko da eta taldearen barruan eta taldeen arteko 
interakzioetan, eta, oro har, beraiek osoturiko unibertso kulturalari 
espezifikotasuna emanez. Autore berak dioenez, euskal nazionalismoaren 
ikuspegitik, Euskal Herria nazio gisa osatu ahal izateko euskara beharrezko 
instrumentua da. 

 
"El euskara, por razones históricas y de opresión cultural y 

política, está dotado de un serie de connotaciones simbólicas con 
respecto a la identidad y la pertenencia al grupo étnico vasco. Por ello 
es utilizado, en función de su presencia y/o ausencia, en la constitución 
del 'nosotros', y esto es recalcado en toda actividad social, cultural, y 
política, e interpretado así por todos los actores sociales." (APAOLAZA, 
1993: 29) 

 
Lehen agerian gelditu denez, Mitxelenaren ustez hizkuntzan datza herri 

baten bereizgarritasuna, bera baita berorren bide, adierazpide eta tresna.. 
Mitxelena bezala, Txillardegi eta Campion dira Euskal Herriari 
bereizgarritasuna euskarak ematen diola adierazten duten autore 
nagusienetakoak. 

"Hizkuntza eta pentsakera" izeneko artikuluan, Txillardegik (1966) idatzi 
zuen moduan, ezin da hizkuntza hitz multzo soil bat bezala ulertu, hizkuntza 
bakoitzak bere egitura eta logika propioa duelako; adierazleak eta adierazia 
bere era partikularrean antolatzen dituelako. Hizkuntzak herriaren pentsakera 
moldatzen du eta herriak hizkuntza sortzen du etengabean. Txillardegik 
laburbiltzen duenez: hizkuntza herriaren arima da.  

 
Euskal Herriaren kasuan, etnizitate prozesuetan euskarak esangura 

berezia eduki izan du hiztunen kopuru koantitatibo murritzaren gainetik ere. 
 

"No es la posesión de la lengua por cada actor social lo que la 
constituye como elemento propio y definidor del grupo étnico, sino su 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  48

reconocimiento individual y, primordialmente, el colectivo a través de 
distintos discursos y/o acciones." (APAOLAZA, 1993: 24) 

 
Hizkuntzaren balio komunikatibo eta sinbolikoa aipatu ditugu lehenago. 

Azken aipuan berriz, euskarari, beste hizkuntza askori bezala, indibidual zein 
kolektiboki "propio" gisa ulertua izanaren errekonozimendu azpimarratu dugu.  

Identifikazio kolektibo horrek dituen aurpegi desberdinen artean 
euskararen inguruko jaiak daude. Korrika eta bere inguruan biltzen den 
euskaltzaleei buruz Teresa del Valle-k1 idatzi duenez, 

 
"el euskara (...) actúa como elemento diferenciador en relación a 

núcleos de población más amplios. En este núcleo, la relación con la 
lengua es activa, militante, entendida no como una herencia arcaica 
sino como una pertenencia que ha de desarrollarse y transmitirse. Este 
núcleo tiene una serie de referencias y establece valoraciones en las 
que se combinan elementos del mundo tradicional vasco con otros 
vigentes en la sociedad moderna e industrializada." (VALLE, 1988: 18-
19) 

 
 
Azpiatal honetan, hizkuntzari, nortasun kulturaren definizioan, eman zaion 

zentralitatea azpimarratu nahi izan dugu. Edozelan ere, Hego Euskal Herriaren 
kasuan, bi hizkuntza, bi erreferente eta produkzio kultural, eta, bi ikuspegi 
ideologiko gurutzatzen (elkar topo egiten) direla esatea ez dago tokiz kanpo2. 
Gure kasuan, ikerketa-lanaren norabidea mantendu guran, bi hizkuntza eta 
kultura horien arteko gorabehera edota gatazka ez ditugu jorratu eta erizpide 
globaletan mantendu gara. Edozelan ere, jarrera horien3 adierazgarri gisa hona 
hemen Dominguez-en aipu hau: 

 
"Fundar la definición de lo que es y supone la cultura vasca en 

torno al elemento diferenciador del idioma, reducirla a un determinado 
número de bienes culturales so pretexto de que reflejan la identidad 
nacional, o hablar indiferenciadamente de la existencia de diversas 
culturas nacionales en el seno de nuestra sociedad, sin proceder a un 
estudio pormenorizado de los procesos de creación, producción, 
difusión y consumo de cultura en Euskadi, conduce de manera 
inevitable a la perpetuación de un debate que paulatinamente se va 

                                                 
1Euskara, kontinuitate kulturala, lurraldetasuna eta abarren inguruko erritualizazio eta 
sinbolizazioaz gehiago sakondu gura izan ezkero, ikus: VALLE, Teresa del. Korrika: 
rituales de la lengua en el espacio. Bartzelona. Anthropos. 1988. 
2Euskal kulturaz hitzegiten dugunean zertaz ari garen argitzeko bidean, euskarak herri 
honen kulturaren gauzatzean duen balioa eta orohar kanpo zein barruko kulturen arteko 
oreka/desorekak aztertuz, ikus: Herria 2000 Eliza, 131 zkia, 1993, "Kulturaz eta Euskal 
Kulturaz" titulupean zenbaki monografikoa, eta bereziki Laura Mintegiren "Euskal 
kulturaren izenaz eta izanaz" 6-8 orr non, besteak beste, euskal kulturaren ikuspegi 
dinamikoa eta, kanpoko kultur-patroien txertatzea ikuspegi kritiko batez azaltzen 
dituen. Gainera, aldizkari berean Aureli Argemí-k "Lengua y pueblo", 9-11 orr., herri 
baten nortasunean hizkuntzak jokatzen duen papera aztertzen du.  
3Abiapuntu ideologiko desberdinetatik, unibertsalismo zein elkarregaz bizi daitezken 
kultur anitzen ikuspegietatik, ugari dira gai hau jorratu dituzten autoreak. Ikus, besteak 
beste: FUSI, J. P., El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad. Alianza. Madril. 1984; 
UNZUETA, P., Los nietos de la ira. Madril. El País. 1987; VILLANUEVA, J., "En 
torno a la identidad vasca", Imprecor, 71 zkia.,iraila. 1989 eta ALVAREZ, I eta VILA, 
I., "Nación: identidad y conflicto", Mientras Tanto, 52 zkia., 1992: 37-56 orr.. 
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alejando de la realidad y, por tanto, tornándose estéril." (DOMINGUEZ, 
1988: 28) 

 
 
2.2.3.3.-Kultura eta Telebista 
 
Komunikabideak eta beraien artean telebista, duen eragin sozial pisutsua 

medio, lehen mailako sozializazio agenteen artean kokatuak izan dira.  
Sozializazioa dela eta, Halloran-ek (1974) dioen bezala, taldeak (familia, 

eskola eta lagun-taldea esate baterako) eta "situazio" elementuak 
(komunikabideak, adibidez) lehen mailako sozializazio agente modura 
kontsideratuak behar dute izan. Iritzi berekoa da Sanabria (1974) zeinaren 
ustez,  

 
"...los medios de comunicación (...) han venido a instalarse, en 

consecuencia, en el centro de procesos básicos y determinantes para la 
sociedad, tales como la socialización y la formación de los individuos y, 
por ello, en los campos cruciales del control y el cambio sociales. Lo 
vemos, en defintiva, concurrir en el fenómeno de creación, transmisión y 
participación de cultura."(SANABRIA, 1974: 279) 

 
Goian adierazi bezala, komunikabideak gainera, kulturalizazio elementu 

garrantzitsutzat hartuak izan dira betidanik, beraien bidez, besteak beste, 
ondoren zehazten diren onurak gauzatzen direlako: 

 
"...una elevación del nivel cultural medio; el acceso a bienes 

culturales que de otra suerte estarían vedados o serían inasequibles; la 
apertura de horizontes, que rebasa los círculos estrechos (impulso 
hacia una gama de intereses más amplia y, en consecuencia, a un 
ensanchamiento de la experiencia personal), y que excede incluso a la 
sociedad global, estableciendo nexos muy esparcidos a escala 
universal." (Ibidem: 23) 

 
Aipaturiko komunikabideen artean, agian nagusi, hezi, informatu eta 

entretenitzeko tresnatzat definitua izan ohi dena kokatuko genuke, telebista. 
Azpiatal honetan, halabeharrez laburki, telebistari hezitzeko (hitzaren 

zentzu zabalenean) iratxekitzen zaion balioaz arituko gara, alegia herri 
kulturalizazioan jokatzen duen paperaz. Eco-k (1985) dioen bezala, egungo 
kulturaren definitzaile eta moldatzailea da telebista.  

Telebistagintzaren hasiera hasieratik, aipaturiko zeregin kulturalizatzailea 
atribuitu zaio, are eta gehiago Europan bezala, gestio publikoa nagusi izan den 
telebista sistemetan. Edozein kasutan ere, ondoren ikusiko dugunez, gauza bat 
da telebista-kate desberdinek, publikoek bereiziki, kulturarekiko duten 
"konpromezu deklarazioak" eta beste bat, erabat desberdina, eguneroko 
programazioan gauzatzen dena. 

Hasi gaitezen, ikerketa baten emaitzen bidez, hainbat telebista-kate 
publiko europearren abiapuntu teorikoak zeintzuk diren ikusiz. 

Manchesterren kokaturiko Komunikazio Institutu Europearrak burutu zuen 
ikerketa1 baten ondorioek adierazten dutenez, kontinente honetako 22 

                                                 
1"Las obligaciones culturales de los servicios nacionales de televisión" titulupean, 
Carmen Fuente Cobok argitaratu zuen artikulu bat Telos aldizkariaren 18.zkian, 
1989.eko ekaina-abuztuan (34-41 orr.). Artikulu hau, "Institut Européen de la 
Communication: Obligations culturelles des services de télévision à vocation nationale" 
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telebistagintza zerbitzu estatalek kulturaren sustapen eta zabalpenaren aldeko 
konpromezua aldarrikatzen dute. Telebista kate desberdinek, cahiers des 
charges delako dokumentuen bidez edo bestelako fundazio zein helburu 
deklarazio oinarrizko artikulatuetan kultura "bultzatu" beharrekoen artean 
dagoela zehazten dute.  

Cahiers des charges deituriko horietan, lau dira soma daitezkeen kultura 
eta kulturaren inguruko planteamenduaren kategoria orokorrak: 

  a)-Kulturak tele-programazioan betebeharreko lekua; 
  b)-Estatu bakoitzaren nortasun eta balioenak; 
  c)-Europar nortasun eta balioenak; 
  d)-Errejioetako kultura eta aniztasun linguistikoaz. 
 
a) Kulturak tele-programazioan betebeharreko lekuari dedikaturiko 

aldarrikapenetan, aipaturiko estatuetako telebista zerbitzuek, hiru esparru 
desberdin zirriborratzen dituzte. 

Lehena irrati-telebista zerbitzuen ezarpen eta esplotazio oinarrizko 
printzioez erlazionatua, bigarrena programazio zerbitzuaz eta hirugarrena 
kultur izakera dituzten hainbat generoz erlazionatua.  Honako hauek dira 
zehazten dituzten puntuak eta eginbehar modura gainera: 

-hiritarron kultura garapenaren alde lan egitea 
-estatuaren kultur aniztasuna isladatzea 
-kalitate zerbitzu bat eskeintzea 
-zerbitzu oso bat eskeintzea 
-programazio anitza eta orekatua eskeintzea 
-edukinez kulturala den programazioa eskeintzea 
-bestelako zerbitzuen osagarri/alternatiba gisa arituko den zerbitzu bat 

eskeintzea. 
 
b) Estatu bakoitzaren nortasun eta balioen sustapenaz ari direla, cahiers 

des charges  delakoek zehazten dituzten ideien artean daude: 
-estatu barnean produzituriko lanen zabalpena bultzatzea ondasun 

kulturala sustatu eta aberasteko tresna modura 
-batasuna eta elkar-ezagutza indartzea 
-bertako hizkuntzen erabilera aproposa egin dadin laguntzea 
-nazioarteari begira bertako kultura sustatzea 
-nazio anitzeko komunitate kultural zein linguistikoen elkar-ezagutzan 

lagungarri izatea 
 
c) Europar nortasun eta balioen indartzea, parametro teorikoetatik (bakea, 

batasuna...) pragmatikoetara (produzio europearreko programa kuotak...) 
pasatu da hainbat telebista-kateen oinarrizko deklarazioetan. 

-europar aniztasuna isladatzeko konpromezua 
-jatorriz europearrak diren produzioen zabalpena bultzatzea 
-nazioarteko bakea eta elkar-ezagutzaren alde lanegitea 
 
d) Eskualdeetako kultura eta aniztasun linguistikoaren aldeko jarrera, 

modu honetara aldarrikatzen da: 
-estatuen barneko aniztasun nazionala isladatzea 
-hizkuntza desberdinetan programazioa bultzatzea 

                                                                                                                                               
tituluaz eginiko ikerketa lana zuen oinarri gisa, eta Europear Komunitateko kultura 
ministroen bilera batetan (1986.eko irailaren 13 eta 14) aurkeztua izan zen.  
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-produzioaren deszentralizazioan oinarrituriko aniztasun kulturalaren 
sustapena indartzea 

-behar eta interes lokalen aldeko jarrera edukitzea. 
 
Gertuago ditugun legedi eta arauetara begirada arin bat emanez, 

espainiar irrati-telebistaren estatutuak ere, bere artikuluen artean, telebista-
emisioen helburuak zehazterakoan dioenez, kulturak bere toki eta izateko 
arrazoi propioa du emisioetan, 

"...producción y transmisión (...) con fines políticos, religiosos, 
culturales, educativos, artísticos, informativos, comerciales, de mero 
recreo o publicitarios." (B.O.E. 11 zbkia, 1980, urtarrilaren 11 eta 12a.) 

 
Modu berean, 1988.eko telebista pribatuaren lege espainiarrak dioenez,  
 

"La finalidad de la televisión como tal servicio público ha de ser, 
ante todo, la de satisfacer el interés de los ciudadanos y la de contribuir 
al pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre y a 
la extensión de la cultura" (B.O.E., 108 zbkia. 1988e.eko maiatzaren 5a) 

 
Euskal telebistagintza1 martxan jarriko zuen legeak, euskara eta euskal 

kulturaren suspertzea azpimarratzen zuen bere helburuen artean,  
 

"Kulturaren eta euskeraren suztapena, euskera erabiltzearen 
xedetarako, oinarrizko egitarausortarauak (sic) ezarriz..." (EHAA, 
1982.eko maiatzaren 20a) 

 
Euskal Irrati-telebistagintza martxan jarriko zuen aipaturiko legea onartu 

zela hamar urte bete zirenean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak argitaraturiko 
txosten2 baten esaten denez, 

 
"Euskal Telebista (...) se fija como objetivo fundamental contribuir 

a la construcción cultural de Euskadi y lograr una base cultural sólida 
que sirva de plataforma para la convivencia futura. (...)  

-Una cultura propia: que refleje una realidad cultural diferenciada, 
con sus propias señas de identidad. 

-Una cultura que integre al euskera: un idioma normalizado, 
instrumento de comunicación efectivo, pragmático y moderno. 

-Un proyecto integrador: realizado entre todos, una cultura con 
aportaciones de todas las fuentes, realizada mediante un proceso de 
creación común. 

                                                 
1 Euskal telebistagintzari buruzko eginiko ikerketen artean bi: TORREALDAI, J. M., 
Euskal Telebista eta Euskara. Donostia. Elkar. 1985 eta  IBAÑEZ, J. L. La sociedad 
pública de televisión Euskal Telebista. Origenes y desarrollo", Doktorego-tesia, 
Kazetaritza Saila, EHU, 1992. Bigarrenak, ETBren sorrera eta lehen urteetako azterketa 
kronologikoa egiten du eta lehenak ETBn euskarak izan duen eta duen lekuaz ikerketa 
interesgarri bat egiten du. 
2Txosten hau ekainean argitaratu zen eta hilabete batzuk beranduago Eusko 
Legebiltzarrean telebistagintza euskaldunaren modeluaz eztabaida luze bati ekin 
zitzaion. Kultura Sailaren txostenaren kritika eginez beste hainbat lan idatzi ziren, 
besteak, beste ikus: ZALLO, R., ETB: "Txosten bati buruzko txostena". Jakin, 75 zkia. 
1993: 135-149 orr.; TORREALDAI, J. M., "ETB eta euskara". Jakin, 75 zkia. 1993: 
151-159 orr. eta ARANA, E. "ETB: modelu zaharra eta programazio berria", 
Euskaldunon Egunkaria. 1992.eko urriaren 22a: 3 orr. 
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-Una cultura moderna: que logre adecuarse a dar respuesta a la 
problemática y necesidades de un sociedad moderna, desde un marco 
propio. 

-Una cultura que se base en la solidaridad con el resto de 
culturas que se encuentran en el mismo proceso de construcción que la 
vasca. 

-Una cultura dinámica que avance, que siga desarrollándose, 
fijándose nuevas metas, nuevas respuestas a una socedad en continuo 
desarrollo. " (Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila, 1992) 

 
Lehenago esan dugun bezala, aipaturiko parametroak, telebista 

desberdinen oinarrizko deklarazioetan agertzen direnak dira, baina ordea, 
eguneroko programazioan noraino gauzatzen diren aztertzea beste kontu bat 
da. Izan ere, kultur programazioak betetzen duen denbora-kopurua, bestelako 
edukina dituzten telesaioekin alderatuz, ez da hain handia. Ondoren aipatuko 
dugunez, gauza bat da telebistek egiten dituzten "oinarrizko deklarazioak" eta 
beste bat eguneroko programazioan gauzatzen den praktika. 

1992.ean, Euromonitor1 izenaz, bost europar estatuetan (Alemania, 
Espainia, Frantzia, Italia eta Britaina Handia) ikerketa-lan bat jarri zen martxan 
bertako telebista-kateetan ikus zitezken programa moetak  zelakoak ziren 
jakiteko. Azterketak erakusten dituen datuen arabera, fikzioa, haurrentzako 
saioak, informazioa eta kirolak ziren nagusi, eta "bestelako" programa multzo 
ahulean kokatzen ziren dibulgazioari dedikaturikoak, alegia, kulturarekin 
zerikusia zutenak.  

Estatu espainiarreko kasuari mugatuz2, eta Sofres audimetria eta 
audientzia azterketa lanak egiten dituen entrepresaren datuek adierazten 
dutenez, kultur-programazioa ez da emitituriko ordu kopuruaren ehuneko 
hamarrera heltzen. Gainera, kontuan hartu behar da, aipaturiko %10ean, 
dibulgatibo etiketapekoak zenbakitzen direla, alegia: zientzi eta natura, gai 
sozialak, formatiboak eta, hauen artean, kulturala gai modura dutenak3..  

Telebistak duen garrantzi soziala medio, herritarren kulturalizazioan paper 
garrantzitsua jokatzea leporatu izan zaio beti. Kulturak gizartearen izakera 
kolektiboan duen errola eta honen baitan hizkuntzak duen funtzio errepasatu 
ditugu aurreko lerroetan. Izan ere hizkuntza nortasun kulturalean elementu 
nagusietako bat kontsideratu egin izan da. Hizkuntzei atxikitzen zaien funtzio 
instrumental eta sinbolikoa gogoratu ditugu pasarte hauetan. Bereziki 
euskararen kasuan fijatuz, bera izan baita euskal nortasun kolektiboaren 
definizioan gehien aipatua izan den osagarria. Euskaltzaindiak idatzi duenez: 

 

                                                 
1Ikerketa-lan honi buruzko zehaztasun gehiago gura izan ezkero, ikus, PRADO, E., 
"Tendencias internacionales de programación televisiva". Telos, 31 zkia iraila-azaroa. 
1992: 66-71 orr. eta PRADO, E., HUERTAS, A. eta PERONA, J.J., "España: nuevos 
modelos de programación". Telos, 31 zkia, iraila-azaroa. 1992 : 72-84 orr. 
2Kultur programazioak, Estatu espainiarreko telebisten programazio eta programatikan 
duen lekua eta berezitasunak ikertuz, ikus: Cultura, 51. zkia. 1993.eko abendua: 27-42 
orr., "Televisió i Cultura" titulupean eranskin monografiko bat argitaratu izana,  
3Estatu espainiarreko telebistagintzak duen eskeintza eta demandaren arteko erlazioa 
aztertuz, SARASOLA, P., hitzaldi interesgarri bat eman zuen "La evolución de las 
audiencias: el interés público y los valores sociales en la radiotelevisión en Europa 
occidental" tituluaz, Giza Faktorea Irrati-telebistan izeneko jardunaldietan. Euskal 
Herriko Unibertsitateko Kazetaritza Sailak antolatu zituen Bilbon aipaturiko 
jardunaldiak,1993.eko maiatzaren 19, 20 eta 21ean, testu mimeografiatua.  
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"El lenguaje es el interprete, o, si se prefiere, el medio de 
interpretación de toda la cultura de cada uno de los sistemas 
culturales..." (EUSKALTZAINDIA, 1977: 67) 
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2.2.4.-Gizabanakoa eta Gizartea 
 
Pertsona solte zein taldeen arteko erlazio-esparrua den gizartea eta, 

azken honek, erabiltzen dituen antolaketa-egituraketak aztertuko dira, 
eskematikoki bada ere, ondoko lerroetan. Eraketa sozial garaikidean, 
gizabanakoa eta gizartea prozesu beraren emaitzak dira, bata bestearen 
izakera taiutuz doalarik. Banakotasuna eta kolektibitatea elkar-erlazionaturik 
daude gizartearen baitan. 

Gizarteak, sozializazio mekanismoak jartzen ditu martxan banakoak 
bereganatu, integratu eta bere biziraupena ziurtatzeko, horretarako hainbat 
instituzionalizazio mekanismo ezarriz.  

Aipatu dugun egungo gizartearen baitan dauden botere-egituraketaren 
erdian estatua dugu, Vergottinik (1985) definitu zuen bezala, egun dagoen 
botere politiko formarik garrantzitsuena. 

Baina, oro har, gizartearen baitan eratzen diren botere forma desberdinek 
(instituzio politiko eta ekonomikoenaz fijatuko gara gu), funtzionatu ahal izateko 
legitimazio mekanismoak erabili beharra dituzte, gizartearen baitan dauden 
banakoengan barneratuz eta txertatuz.  

Esan bezala, atal honetan, gizartearen barruan antolatzen diren 
gizabanako, talde (formal zein informalak), instituzio eta gizartea, oro har, guzti 
hauen harremanetarako esparruaz arituko gara.  

Halere, ez dugu ahaztuko, "gehiengoaren" gizartearen ertzetan kokatzen 
diren pertsona zein taldeak aurkitzen direla, azpitaldeak eta azpikomunitateak 
deituko ditugunak. 

 
Elementu sozial guzti hauen erlazioak, zirriborratuko ditugu ondoko 

lerroetan gizartearen oinarrietan dauden elementuak aztertuz, botereak 
aurkitzen dituen egiturak errepasatuz eta azkenik, agintean daudenen 
parametroetatik ikusita gizartearen "ertzetan" daudenetan fijatuz. 

 
 
2.2.4.1.-Gizartearen oinarrietan 
 
Soziologiaren ikuspegitik, eta Piagetek (1965) definitu zuen "interakzioen 

sistemaren" iritziaz bat etorriz, gizartea ez da itun edo aliantza baten ondorioz 
sortzen den gizabanakoen gehiketa huts bat. Bai ordea, Rocherrek idazten 
duenez,  

 
"la multiplicidad de las interacciones de sujetos humanos que 

componen la trama fundamental y elemental de la sociedad, 
confiriéndole a la vez existencia y vida" (ROCHER, 1979: 20) 

 
Gizartearen definizioa bezain garrantzitsua zaizkigunez hartzen dituen 

osagarri eta egituraketa, harira dator Giddensek zabaltzen duen apuntea, 
alegia: 

 
"Una sociedad es un grupo de gente que vive en un territorio 

determinado, que está sometido a un sistema común de autoridad 
política, y que es consciente de poseer una identidad que lo distingue 
de los otros grupos que lo rodean" (GIDDENS, 1991: 769) 

 
Aipaturiko definizioaren lehen elementuan, gizartea pertsona multzo bat 

dela zehazten den bezala, teoria soziologikoak gizabanakoa eta gizartea bata 
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bestearen emaitza dela dio. Indibidualitate eta kolektibitatearen arteko 
haustura edo kontrakotasunik ez dagoela azpimarratzen delarik.  

Bergerren hitzetan adierazita, 
 

"Las dos afirmaciones, que la sociedad es un producto del 
hombre, y que el hombre es un producto de la sociedad, no son 
contradictorias. Al contrario, en ellas se refleja el carácter 
intrínsecamente dialéctico del fenómeno social. Sólo si admitimos este 
carácter podremos comprender la sociedad en los términos adecuados 
a su realidad empírica." El proceso dialéctico fundamental de la 
sociedad, consta de tres momentos  o tres etapas. Estas son: 
exteriorización, objetivación e interiorización" (BERGER, 1971: 14-43) 

 
Bere osotasunean ulertu behar badira mentalitate indibiduala, 

interpertsonala eta kolektiboa, sozializazioaren esangura eta garrantzia 
azpimarratu eta gero izango da: 

 
"...proceso por cuyo medio la persona humana aprende e 

interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de 
su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo 
la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se 
adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir." (ROCHER, 1979: 
133-134 ) 

 
Gizartea gizakiaren baitan, eta alderantziz, txertatzearen prozedura oso 

beharrezkoa da, eta soziologiak garrantzi hori beti kontuan hartu izan du, 
Bergerrek berak idazten duenez: 

 
"Gizartea, beraz, ez da bakarrik 'han kanpoan' den zerbait (adiera 

Durkhéim-darren); aitzitik, 'hemen barruan' ere bada, geure izaeraren 
barrengo hondoan. Barneraketa ulertzea da modu bakarra esplikatzeko 
bestela sinetsi ezinekoa litzatekeena, hots: gizarte batean, kanpotiko 
kontrol gehienek, gehienetan eta gehienentzat, funtzionatu egiten 
dutela. Gizarteak ez ditu soilik gure mugimenduak kontrolatu egiten: 
gure nortasuna, pentsamendua eta sentimenduak eratu eta taiutu ere 
egiten ditu. Gizartearen egiturak geure kontzientziaren egitura bihurtzen 
dira. Gizartea ez zaigu larruazalean gelditzen. Sartu egiten da gure 
baitan, inguratu egiten gaituen bestean. Gizartearekiko menekotasuna 
ez zaigu konkistaz ezarri, akordioz baizik. Zenbaitetan, egia da, 
zanpatuak gertatzen gara. Askoz ere maizago, ordea, geure izaera 
sozialak harrapatuak." (BERGER, 1992: 148) 

 
Gizartea eta gizabanakoaren arteko erlazioa eta elkar-osotzea 

azpimarratu ditugun lerroen ondoan, eta egituraketa sozialaren 
konplexutasunean beste pausu bat emanez, bi prozedura sozialen aipamena 
egingo dugu segidan: sozializazioa eta instituzionalizazioa. 

Pertsonen sozializazio maila desberdinak aurrerantz bideratuz, instituzioa 
eta instituzionalizazio moldeak nolakoak diren ezagutzea interesgarria da. Izan 
ere, instituzioak, gizabanakoaren portaera soziala erregulatzen du arau 
definitu, iraunkor eta antolatuan. 

 
"...cabría definir las instituciones o los patrones de 

institucionalización como aquellos principios reguladores que organizan 
la sociedad en pautas organizacionales definidas, desde el punto de 
vista de algunos de los problemas básicos perennes de cualquier 
sociedad o vida social ordenada" (EISENSTADT, 1975: 85) 
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"Las instituciones forman el 'fundamento' de toda sociedad, pues 
representan modos relativamente fijos de comportamiento que 
perduran en el tiempo" (GIDDENS, 1989: 766) 

 
Gizartean ematen diren instituzioen garrantzi soziala eta interaktibitatea 

uka ezina da. Sei dira, Eisenstadt-ek (1975) markatzen dituen instituzio 
esferak: familia, hezkuntza, ekonomia, politika, kultura eta estratifikazioa. 
Hauetatik, aginte politikoaren egituraketari buruz arituko garenez ondoko 
lerroetan, instituzio politikarena azpimarratuko dugu, bera baita aparatu 
politiko-administratiboa arrazoitzen duena. 

 
"La esfera política se refiera al control del uso de la fuerza en la 

sociedad y al mantenimiento de la paz interna y externa, así como al 
control de la movilización de recursos para la realización de diversos 
objetivos y a la articulación y fijación de ciertas metas para la 
colectividad" (EISENSTADT, 1975: 85) 

 
 
2.2.4.2.-Botere politiko-administratiboaren egituraketa 
 
Orain arte, gizabanako eta kolektibitatearen artean ematen diren 

erlazioak ikutu baditugu, hemendik aurrera, erlazio horietan martxan jartzen 
diren botere politiko egituraz arituko gara. Gizarte garaikidearen izakera 
ulertzeko instituzioek errepresentazio kolektibo gisa dituzten balioak ezin dira 
ahaztuak izan. Kolektibitatearen izenean ari denak, legitimazio modu guztiak 
bilatuko ditu efikaziaren izenean: autoritate burokratiko, tradizionala eta 
karismatikoa; legalitatea; herria eta instituzioaren arteko sinonimizazioa; 
gehiengoaren ordezkaritzaz jantzirik egotea eta abarrak. 

Estatutik hasi eta bere baitan antolatzen diren bestelako botere-
instituzioak, ekonomikoak eta politiko-administratiboak direnez guretzat 
interesgarrienak, segidan jorratuko ditugu . 

 
Romano-ren (1963) esanetan, gizartea eta zuzenbidea kontzeptuak oso 

lotuta daude eta zuzenbidearen adieretatik bat "arauarena" den arren, hori 
baino gehiago da. Gainera, berak azaltzen duenez, instituzioa eta 
ordenamendu juridikoa (gizartea erregulatzen duen lege eta arau multzo 
bateratu eta homogeneizatua, alegia, zuzenbidea1) sinonimotzat ulertu beharra 
ditugu. 

 
"...el derecho antes de ser norma, antes que implicar una simple 

relación o una serie de relaciones sociales, es, ante todo, organización, 
estructura, posición de la sociedad misma en que se desarrolla, y que, 
precisamente, el derecho constituye como unidad, como ente 
sustantivo. 

El concepto que Romano considera necesario para expresar 
concretamente al derecho como ordenamiento jurídico es la institución. 
Hay una correspondencia necesaria y absoluta entre ambos conceptos: 
cada ordenamiento jurídico es una institución e, inversamente, toda 
institución es un ordenamiento jurídico. 

Todo ente, o cuerpo social, es institución." (BISCARETTI DI 
RUFFIA, 1973: 32) 

                                                 
1Estatua botere politiko gisa ulertuari buruz gehiago sakondu gura izan ezkero, ikus: 
VERGOTTINI, Giussepe. Derecho Constitucional Comparado. Madril. Espasa-Calpe. 
1985. 
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Legeak, alegia ordenamendu juridikoak, instituzio guztien zeregina arautu 

eta arrazoitzen du, besteen artean instituzio politiko administratiboena. 
Hauetatik, gorena, jatorrizkoa eta globala (omnikonprensiboa) da Estatua. 

 
"...el Estado, al presentarse como un ente social con una 

ordenación estable y permanente puede, al mismo tiempo, 
considerarse una institución o un ordenamiento jurídico, que abraza y 
absorbe, en su organización y estructura, todos los elementos que lo 
integran, adquiriendo respecto a ellos vida propia y formando un cuerpo 
independiente, que no pierde su identidad por las sucesivas y 
eventuales variaciones de sus mismo elementos."(BISCARETTI DI 
RUFFIA, 1965: 99-100) 

 
Gurutz Jauregik ematen duen Estatuaren definizioan hainbat argibide 

aurki dezakegu, zeinean bi zentzu, estatiko eta dinamikoa kontuan hartu 
beharra adierazten du: 

 
"Lehen zentzuan definizio juridiko bat lortuko genuke, hauxe: 

'Lurralde konkretu baten finkatutako giza kolektibitatea, botere 
subiranoz hornitua'. Definizio dinamikoa, berriz, hauxe dugu: 'Lurralde 
konkretu baten finkatutako giza elkartea, guztion zorion eta onari 
zuzendutako ordenu sozial, juridiko eta politikoz hornituta, eta punizio-
boterez osatutako betere batez mantenatua.' (Hauriou, 1971, 113)" 
(JAUREGI, 1980:140) 

 
Goikoa definizio tekniko-juridikoa den bezala, ondoko lerroetan, 

Giddensek, estatuaz hitzegiterakoan, berak zer ulertzen duen modu 
deskribatzailean adierazteaz gain, gobernuaren papera zein den zehazten du. 

 
"Un estado existe donde hay un aparato político, instituciones de 

gobiernos tales como una sala de justicia, un parlamento o congreso, 
más funcionarios públicos tales, gobernando sobre un territorio dado, 
cuya autoridad se respalda por un sistema legal y por la capacidad de 
emplear la fuerza para implantar sus políticas" (GIDDENS, 1989: 331) 

 
Esan dugun bezala, ugari dira gizartean ematen diren instituzioa moetak, 

baina, gobernuarena zentratuz, Giddens berak emaniko azalpena argigarria 
iruditzen zaigu . 

 
"El gobierno se refiere a la promulgación regular de las políticas, 

las decisiones y los asuntos de estado por parte de los funcionarios 
dentro de un aparato político. La política corresponde a los medios por 
los cuales se emplea el poder para influir sobre el alcance y el 
contenido de las actividades gubernativas. La esfera de lo político 
puede fluctuar bien lejos de las mismas instituciones del estado." 
(Ibidem: 366) 

 
Gobernu instituzioen ekinbide eta ahalmenak zehazterakoan, Horton eta 

Huntek boterea (potestatea) eta autoritatea bereizten dituzte.  
 

"El poder es la capacidad de controlar las acciones de otros. 
Incluye la fuerza, el uso o amenaza de coerción física; la autoridad, 
derecho reconocido para dar órdenes a otros, la influencia, capacidad 
para afectar las acciones de los demás y que es diferente de la 
autoridad" (HORTON eta CHESTER, 1977: 265-266) 

 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  58

"La autoridad es un derecho establecido para tomar decisiones y 
ordenar las acciones de los demás" (Ibidem: 251) 

 
Instituzio politiko-administratiboek, gobernuek aipatu dugun kasuan, 

duten boterearen legitimazioaz baliatzean dute benetako boterea, izan ere 
beraien efikazia horrela neur baitaiteke Duverger-ek aipatzen duenez: 

 
"Las instituciones no son solamente 'formas o estructuras' de 

organización social; son también representaciones colectivas que 
siempre se valoran en alguna medida y esa valoración constituye un 
elemento esencial de su eficacia. La legitimidad de una institución -es 
decir, su conformidad con el sistema de valores de un grupo dado- es 
uno de los fundamentos de su existencia"(DUVERGER, 1980: 32) 

 
Weber-ren (1975) esanetan pertsonen arteko menperakuntza erlazio bat 

da Estatu modernoa, eta dominazio honi hiru legitimazio bide aurki dakizkioke: 
ohitura, karisma eta legalitate-arrazionala. Azken honi buruz idazten duenez: 

 
"...una legitimidad basada en la 'legalidad', en la creencia en la 

validez de preceptos legales y en la 'competencia' objetiva fundada 
sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia 
la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas..." (WEBER, 
1975: 85) 

 
Botere politiko-administratiboaren legitimazioaren bideak erlazio sozialen 

normalizazioa dauka lehenengo, gero onarturiko botere modura ulertua izatera 
pasatuz eta azkenean eta aurrekoen ondorio gisa, zuzenbidean oinarrituriko 
boterea kontsideratua izatera. 

 
"A través del tal proceso (legitimación) que puede ser 

espontáneo o interrumpirse de varios modos, el poder se convierte en 
legítimo apoyándose en muy diversos principios justificadores (guerra 
de conquista, revolución, voluntad divina, voluntad popular, etc.). 

En el Estado contemporáneo, cuyo poder se ha 
institucionalizado, la legitimación concierne, precisamente, a la misma 
institución estatal y el fundamento de las competencias públicas 
presupone la legitimidad de toda la institución." (VERGOTTINI, 1985: 
93-94) 

 
Instituzioak legetan oinarritzen dira eta duten boterearen jatorri popularra 

dela azpimarratzen da demokrazietan. Subiranotasuna, autokrazietan gertatu 
bezala zuzenean erabili daiteke, edota kolektibitateari dagokio eta honek bi 
bide ezagutu ditzake berorren praktikan: zuzenekoa (demokrazia zuzena) edo 
norberaren ordezkari gisa jartzen denaren bidez (demokrazia ordezkatzailea). 
Edozein kasutan ere, demokratikoak kontsideratzen diren sistemetan hauek 
dira markatzen diren elementuak: 

 
"...la designación de los gobernantes mediante elecciones por 

sufragio universal, la existencia de un parlamento con grandes poderes, 
y una jerarquía de normas jurídicas destinada a asegurar el control de 
las autoridades públicas por jueces independientes." (DUVERGER, 
1980: 71) 

 
Hauteskundeen emaitzetan oinarrituriko errepresentazio moeta 

(demokrazia ordezkatzailea) dago eredu demokratiko liberalen oinarrietan, 
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aukeraketa eta ordezkaritza moeta horretatik ere lortzen dute bere 
legitimitatea. 

 
"El término representación no designa en este caso una relación 

de derecho entre dos personas, mandante y mandatario, sino una 
relación de hecho entre la opinión pública, expresada en las elecciones 
y la composición del Parlamento que resulta de ella: la semejanza entre 
ambos define en este caso la representación. Se dice que los elegidos 
representan a sus electores no como un mandatario representa a sus 
mandantes, sino como una fotografía representa el objeto fotografiado." 
(Ibidem:77) 

 
Demokrazia okzidentaletan, herritarren errepresentazioan, alderdi 

politikoek jokatzen duten papera, handia da. Duverger-en testuetan ikus 
daitekeenez, errepresentazio politikoaren funtzionamendua ezinezkoa litzateke 
alderdi politikoen partehartzerik gabe  

 
"Los partidos desempeñan un doble papel en la representación 

política. En primer lugar, encuadran a los electores, es decir a los 
representados. Encuadran también a los elegidos, es decir, a los 
representantes. Son así una especie de mediadores entre elegidos y 
electores. (...) Sin partidos políticos, el funcionamiento de la 
representación política, es decir, de la base misma de las instituciones 
liberales, es imposible."  (Ibidem: 89) 

 
Egungo sistema demokratiko liberaletan erabiltzen diren legitimazio 

prozedurei buruz ari garen honetan, kontuan hartu beharreko beste kontzeptu 
bat da "gehiengo demokratikoarena". 

"Herriaren boterea" da demokrazia hitzaren esangura etimologikoa, eta 
egungo demokrazia modernoetan bi ardatzen inguruan artikulatzen da: 

 
"a) el principio de la mayoría relativa; b) los procedimientos 

electorales; y c) la transmisión del poder que supone la representación." 
(SARTORI,1988: 54) 

 
Baina, Sartorik berak dioenez, herria gehiengoaz identifikatzen dugunean, 

gehiengoaz gain gutxiengo bat ere badela azpimarratuta ageri da. 
 

"...si el criterio de la mayoría se transforma (erróneamente) en la 
norma de la mayoría absoluta, la implicación real de este cambio es 
que una parte del pueblo (a menudo una gran parte) se convierte en un 
no pueblo, en una parte excluída. Aquí, por lo tanto, el argumento es 
que cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y 
simple, esa asimilación convierte un sector del demos en un no-demos" 
(Ibidem: 57) 

 
 
Azken mende honetan, bigarren gerrate mundialaren ostean,  aginte 

politiko-administratiboaren baitan, jarrera eta zereginetan, ezagutu diren 
eboluzioen artean, Ongizatearen Estatuaren (Welfare State) finkatzea da bat. 
Europar mendebaldeko sistema politiko liberal-demokratikoetan, botere 
publikoak (planteamendu liberal merkatuzale hutsaren albotik pasatuz) hainbat 
neurri interbenzionista hartzera ohitu da. Egun, post-Thatcherismoaren 
garaian, krisian dagoen Ongizatearen Estatuaren  dimentsio soziala bi baliotan 
oinarritzen zen: seguritatea eta berdintasun sozioekonomikoa. Sistema liberal-
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demokratikoen legitimazioa berezkoa duen Ongizatearen Estatuak bere alderdi 
sozialean ondorio hauek dakartza (modu eskematikoan azalduta): 

-Sozio-Politikoki, eskubide sozioekonomikoak biztanle guztiontzako 
ziurtatzea; aukera berdinen aldeko jarrera, eta kasuan kasuko diskriminazio 
sozioekonomiko positiboa bultzatzea. Zerbitzu publikoak talde honetan ulertu 
behar ditugu: osasuna, hezkuntza, seguritate soziala, etxebizitzak... 

-Ekonomikoki, merkatua gehi partehartze publikoa onartu eta  sendotzea; 
sektore publikoaren zeregina garbiki uztea; bizibaldintza oinarrizkoenak 
guztiontzako bermatzea eta bizi-kalitate minimoa eskeintzea (erredukzio 
fiskalak, langabetuentzako laguntzak, jubilazioa...). 

Elementu guzti hauen bidez, estatua (botere politiko eta ekonomikoak 
bereiziki) sendoago eta legitimatuago ageri da eta, aldi berean, sare sozialean 
integratuago. 

Botere politiko-administratiboa eta hiritarron interesak parekatzea eta 
bateratzeak, sistema politikoaren legitimazioa ere badu emaitza gisa. "Sintonia" 
horren adierazgarri bezala hartzen dira hauteskundeetan botua emanez 
partehartzea, errenta eta kontsumoarekin loturiko zergak ordaintzea, eta oro 
har, instituzio politiko-administratiboaren ordenamenduarekin bat etortzea.  

Aipatu bezala, "ordenu sozialarekin sintonian" egote horrek, kontrol 
sozialean du bere tresnarik indartsuena. Izan ere, kontrol sozial horren bidez, 
bakoitzarengandik espero dena betetzera eramango duen indarra baita.  

 
"¿Cómo se mantiene esa red de derechos y obligaciones 

recíprocos? Los sociólogos utilizan el término control social para 
describir todos los medios y procesos por los que un grupo o una 
sociedad asegura la conformidad de sus miembros a sus expectativas" 
(HORTON eta HUNT, 1978: 96) 

Sozializazio prozedura desberdinak (familia, heziketa, komunikabideak...) 
zein, hala behar izan ezkero, indarraren erabilera, kontrol sozialaren aurpegi 
anitzak dira. 

 
 
2.2.4.3.-Mugimendu sozialak 
 
Orain arte, gizarteaz, bere osotasunean, hitzegiten jardun dugun bezala, 

pena merezi du, labur bada ere, bere baitan dauden  mugimendu sozialak 
aipatzea. 

Gaur arte heldu den demokrazia ordezkatzailearen oinarrietan dago 
alderdi politikoak iritzi publikoaren kanalizatzaile-egituratzaile gisa ulertzea eta 
partehartze soziala modu horretan bideratzea (demokrazia elektoralista). 

 
"Los partidos pasarán a ser ahora el símbolo y la garantía del 

funcionamiento práctico de estos sistemas, no sólo como actores que 
expresan y conforman el pluralismo de la sociedad, sino también como 
elementos ineludibles de los mismos principios organizativos del 
sistema político." (REQUEJO, 1990: 165) 

 
Baina, demokrazia liberalaren errepresentatibitatea baino, demokrazia 

partehartzailearen eredurako joera erakutsiz, gizartearen maila desberdinetan, 
besteak beste, ekologia, feminismoa, pakezaletasuna eta abarren inguruan 
mugimendu sozialak agertu dira. 

Mugimendu sozial berrietan, aurki daitezkeen helburuen artean badaude, 
Requejok (1990) bere liburuan zehaztu duenez,  
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"...la ampliación de las cotas de las libertades personales, de las 

cotas de igualdad jurídica y material existentes en los actuales Estados 
liberal-sociales, o de las cotas de información crítica, como objetivos 
conseguibles y deseables en el marco de dichos Estados" (Ibidem: 120-
121) 

 
Habermas-ek (1984) azpimarratzen duenez, lehengo eta behin 

mugimendu hauek lanaren gizartearen eredu produktibista zalantzan jartzen 
dute. Gainera, autonomia indibidual eta elkartasun kritikoaren ardatzean 
artikulatzen dira. Azkenik, partehartzerako erizpide garbiak dituzte.1 

 
Mugimendu sozialena, ikuspegi soziopolitikotik ulertu beharra dago,  

"Un movimiento social puede definirse como un intento colectivo 
de promover un interés común, o de asegurar un objetivo compartido, 
mediante la acción colectiva en el exterior de la esfera de las 
instituciones establecidas. " (GIDDENS, 1989: 366) 

 
Aipaturiko Giddens-en liburuan ematen den beste definizio baten, 

mugimendu sozialak horrela ageri dira tipifikatuta: 
 
"Agrupamiento numeroso de personas que se han visto 

involucradas en el intento de realizar o impedir un proceso de cambio 
social. Normalmente, los movimientos sociales se producen en relación 
de conflicto con las organizaciones, a cuyos objetivos y perspectivas 
frecuentemente se oponen. " (Ibidem: 766) 

 
 

2.2.4.4.-Gizartearen ertzetan 
 
Atal honen hasieran esan dugun bezala, gizartea eta gizabanakoen 

arteko erlazioak interaktiboak dira, baina ez dute zergatik homogeneoak izan 
beharrik. Ugari dira, besteak beste, lanbide, estratu sozial zein jatorri 
geografiko edo etnikoz, sortzen diren azpitaldeak, subkomunitateak. 
Gutxiesturiko giza-kolektibitate hauek, diskriminaturik agertzen dira oso sarri 
fisiko eta sozialki gehiengoarengandik urruti eta beraien arteko elkartasun sare 
eta erlazio kateak sortzen dituzte babes gisa. Talde hauek, gizartea ikusteko 
perspektiba zehatz bezain desberdin batetik ari dira, Apaolaza eta Cabello-k 
(1993) dioten bezala marjinazioaren ikuspegitik:  

 
"Entendemos como 'marginación' aquella situación en la que 

individuos y/o grupos se sienten privados de acceder a los servicios o 
medios que les permitan una calidad de vida acorde con el desarrollo 
científico, económico y politico-social, que presenta la sociedad en que 
viven y al cual tienen acceso, otros grupos y/o individuos." (APAOLAZA 
eta CABELLO, 1993: 31-32) 

 
Giddens-ek esplikatzen duenez, talde hauek, goian ikusi ditugun baldintza 

sozio-ekonomiko berezi bezain larrien ondorioz, azpikultura propioa daukate: 
 

"Valores y normas distintos de los de la mayoría que mantiene un 
grupo encuadrado en una sociedad más amplia" (GIDDENS, 1989: 
787) 

                                                 
1Alemaniako mugimendu ekologisten azterketa egin du Offe-k Partidos políticicos y 
nuevos movimientos sociales. Madril. Sistema. 1988.  
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Gizartearen egituraketaren ertzetan bizi diren pertsona zein taldeen 

(pariak, Giddens-ek izendatzen dituen bezala) egoera horrela aurkezten du 
San Román-ek: 

"La esencia de lo que tipificamos como marginación se produce 
en situaciones de competencia en la que existen condiciones objetivas 
de que se resuelvan en la suplantación de uno de los competidores por 
otros, de forma que consiste socialmente en la exclusión del marginado 
de los espaciones socales, del acceso institucionalizado a los recursos 
comunes o públicos, de forma que ese acceso es pactado, menor, 
limitado temporalmente y dependiente. Este proceso estaría siempre 
sujeto a una tensión inclusión-exclusión que depende tanto de las 
variaciones del propio sistema socio-cultural como de las propiedades 
del marginado, sea un colectivo o un individuo" (SAN ROMAN, 1989: 
127) 

 
Azpitalde hauek, izakera propioa izan arren, beraien planteamendu sozial 

zein kulturalak ez dira lar onartuak izaten eta beti ere, azpikulturaren esparruan 
mugitzen dira: 

 
"subcultura en la que los valores de a los miembros difieren 

sustancialmente de los de la mayoría de la sociedad" (Ibidem: 787) 
 
Gizartearen baitan ematen diren azpikomunitateak aipatu ditugu, modu 

laburrean, sozietateen baitan botere-egituraketa nagusien ertzetan bizi direnak 
argituz. Botere-egituraketa politikoadministratiboak dituen estratuak, legitimazio 
bideak, mekanika sozialak, instituzioak eta abarrak aztertu ditugu goiko 
lerroetan. Izan ere, botere-egitura politikoak ondo baino hobeto erakusten du 
gizartearen baitako egituraketa eta nolakoa den gizabanakoa eta 
kolektibitatearen arteko erlazioa. Gizabanako eta gizartea bere osotasunearen 
artean eratzen diren aginte politikoadministratiboen inplikazioak zirriborratu 
ditugu azpiatal honetan, soziologian eta zientzi politikoetan adituak direnen 
idatziak euskarri gisa hartuz. 
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2.2.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
 
Gizartean ematen diren indar anitzen arteko tirabira eta interes 

kontrajarrien lehia aztertuz, bi dira soziologiaren baitan ezagutu diren korronte 
nagusiak. Lewis eta Redfield-ek (1930)1 eduki zuten "eztabaida" ospetsuan 
bezala, batzuk, lehenaren argudio zaleek, parteen arteko bategiteaz ilustra 
daiteke. Hauen irudiz, multzo sozialen integrazioa, kontsentsua eta oreka , 
nagusiki, balio eta errolen instituzionalizazio, sozializazio eta kontrol sozialetik 
letorke. Lewis-en (1951) aburu berekoek aldiz, gizartearen baitan ematen diren 
konfliktu eta egitura aldaketak (bortiztasun eta biolentzia maila desberdinekoak) 
azpimarratzen dituzte. 

Gatazka, aldaketa faktore modura ikusten dutenek, eta 
bategitearen/integrazioaren eskola soziologikoaren kideek jarrera erabat 
kontrakoa dute beraz.  

Ondoko lerroetan ikusiko dugunez, bi "eskola" hauek bide argumental 
osoak garatu dituzte, zeinaren bidez, gizartearen funtzionamendua eta 
berrikuntzak interpretatzen diren. Gainera, gizartearen barnean ematen den 
biolentzia mota desberdinen azterketa egiten da.  

Azpiatal berezi bat dedikatu diogu biolentzia politikoari, bere agentei eta 
moetei, egun duen garrantzi soziala dela medio. 

Azkenik, komunikabideek, baina espreski telebistek, bere edukinetan 
gatazka eta kontsentsua aurkezten digutenean, erabiltzen dituzten patroiak 
zeintzuk diren aztertuko dugu. Horretarako hedabideen ikerketan soziologiaren 
eskola funtzionalista zein kritikoak eginiko hausnarketak laburbilduko ditugu. 

 
 
2.2.5.1.-Kontsentsua 
 
Talde, komunitate zein gizarte baten partaideek, oinarrizkoak 

kontsideratzen dituzten balioen inguruan lorturiko akordioa litzateke 
kontsentsua. Giddens-ek (1989) zehaztu duenez, hainbat soziologok 
kontsentsuaren garrantzia azpimarratu izan dute egonkortasun sozialaren 
oinarri gisa. Autore horien ustez, denboran iraungo duen gizarteak 
populazioaren gehiengo batek onarturiko "amankomuneko sistema axiologikoa" 
konpartituko du. 

 
"El consensus es una condición determinada del sistema de 

creencias de una sociedad. Existe consensus cuando una gran 
proporción de los miembros adultos de una sociedad o mejor, una gran 
proporción de quienes participan en las decisiones relativas a la 
distribución de autoridad, estatus, derechos, riquezas y renta, así como 
de otros bienes y valores escasos e importantes, distribución que podría 
provocar conflicto, están más o menos de acuerdo acerca de qué 
decisiones deben adoptarse y se sienten unidos de alguna manera 
entre sí y con la sociedad como conjunto" (SHILS, 1975: 48) 

                                                 
1Mexikoko herrixka batetan eginiko ikerketa biren "aurpegi" desberdinetan oinarritzen 
dira jarrera soziologiko bi hauek. Gai honi buruz sakondu gura duenak irakur beza: 
ROCHER, G., Introducción a la sociología general. Bartzelona. Herder. 1979 (lehen 
edizioa 1973): 296-298 edota autore bi hauen testu orijinaletarajo dezala. Alegia, 
REDFIELD, R. Tepoztlan. A Mexican Village: A Study of Folk Life. Chicago. The 
University of Chicago Press. 1930 eta LEWIS, O. Life in a Mexican Village: Tepoztlan 
Restudied. Urbana. University of Illinois Press. 1951. 
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Funtzionalisten ikuspegitik, gizarteak gorputzar bat legez, eta zati 

desberdin ugariz osoturik egon arren, parte guztien beharra du, batasunean, 
martxan segi ahal izateko. Durkheim-en (1982), eta Parsons-en (1952), 
iritzikoek gizartea hori besterik ez da, armonian funtzionatu beharreko 
elementuak. Funtzionalisten erizpideak laburtuz Giddens-ek idazten duenez: 

 
"La pervivencia de una sociedad depende, por tanto, de la 

cooperación, la cual, a su vez, requiere un consenso o acuerdo general 
entre sus miembros sobre una serie de valores básicos." (Gidddens, 
1989: 743) 

 
Kontsentsuaren azterketa gizabanako, familia, komunitate zein bestelako 

esparru sozialetara hedatu daiteke, halere, gu, hemendik aurrera, kontsentsu 
makro-sozialera mugatuko gara soil-soilik. Gauzak horrela, hiru dira Shils-en 
ustetan, kontsentzua eman dadin oinarrizko elementuak: 

 
"(1) una aceptación común de leyes, reglas y normas; (2) una 

adhesión a las instituciones que promulgan y aplican las leyes y reglas; 
y (3) un generalizado sentimiento de identidad o unidad que revela a los 
individuos que lo experimentan aquellas características respecto de las 
cuales son idénticos y, por tanto, iguales. El sentimiento de identidad 
aminora la importancia de las diferencias que, de otro modo, hubieran 
dado lugar a la disensión y a los sentimientos de hostilidad. Aunque 
estos elementos pueden variar independientemente, la fuerza de 
cualquiera de ellos contribuye a reforzar los demás." (Ibidem: 48) 

 
Autore beraren esanetan, kontsentsuak ordenu publikoa mantentzen du, 

hau da, desakordio aukerak mugatu, berorien intentsitate emozionalari langak 
jarri eta soluziobidean biolentzia erabiltzearen aukera ekiditzeko balio du. 

 
Kontsentsuaren azterketari jarraiki1, Lipsitz-ek (1975) politikari 

aplikaturikoa jorratu du, alegia, erregimen demokratikoetan kontsentsuaren 
inguruan eman daitezkeen arazoei egokitua; lau dira azpimarratu izan diren 
kontsentsuaren aplikazioak. Lehena, gobernu demokratikoen oinarrizko 
printzioen inguruko kontsentzua da. Bigarrenak, ohizko funtzionamendu eta 
portaera arauez erlazionaturik dagoela dio. Hirugarren teoria batek, 
gobernuaren politikak, talde sozial garrantzitsuengandik jasotzen duen 
onespenean oinarritzen dela zehazten du. Eta, testuinguru demokratikoan, 
kontsentsuak duen zereginaz laugarren doktrina batek dioskunez, 
desberdintasun sozialak kanalizatuko dituzten alderdi politikoak daudenean eta 
gizartea segmentazio modu honetaz, banaketa sozialak eta gatazkak gehiegi 
garatu ez daitezen bidea jarriz funtzionatzen du. 

Baina, Lipsitz-ek aipatzen duenez, badira kontsentsuari buruz beste bi 
ikuspegi: 
                                                 
1Kohesio soziala eta kontsentsu politikoari buruzko ikuspegi historiko laburtua, eta oso 
modu interesgarrian egiten du LIPSITZ-ek "Análisis del consensus". Non: SILLS, 
David L. (znd.). Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Madril. Aguilar. 
1975: 3. bol., 53-57 orr.Horrezaz gain, Sartori-k (1987), kontsentsuaren hiru mailak 
aipatzen ditu: a) oinarrizko kontsentsua edo gizarte mailakoa; b) gatazkak gainditzeko 
balio duen kontsentsu prozedimentala deiturikoa; eta c) ekintza politikorako 
kontsentsua delakoa. Ikuspegi honetan sakontzeko ikus: SARTORI, G. Teoría de la 
democracia. Madril. Alianza. 1988. 
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"La primera es el consensus como legitimidad: la aprobación del 

gobierno existente y de sus dirigentes. Entendido en este sentido, el 
consensus es uno de los elementos clave para la estabilidad del 
gobierno. Otros autores han tratado del consensus en función de las 
perspectivas morales y sociales que sirven de base a la vida política. 
(...) Desde este punto de vista, el problema de crear el consensus está 
estrechamente relacionado con las cuestiones de socialización política, 
ideológica, mitos y rituales políticos, modernización y estructura de la 
personalidad." (LIPSITZ, 1975: 53) 

 
 
2.2.5.2.-Gatazka 
 
Kontsentsua eta konfliktuari dedikatzen ari gatzaizkion azpiatal honen 

hasieran, Lewis eta Redfield aipatu ditugu, beraien arteko eztabaidak 
errepresentatzen duelako, soziologiaren baitan, arazo honen inguruan eman 
ohi diren bi ikuspegi nagusienak "gatazkaren eskola soziologikoa" eta honen 
aurkakoa, bategitearena (integrazioarena). 

Gatazkaren eskola soziologikoak, bere izenak horrela adierazten duenez, 
aldaketa sozialaren faktore nagusi modura hartzen du gatazka.  

Konfliktuaren ideologiaren iturburuetan, nola ez, Marx eta Engels koka 
ditzakegu, gatazka, produkziobideen jabegoa dutenak eta langile masaren 
arteko kontrakotasunean oinarritzen delarik. 

Dahrendorf (1959) eta Coser-ek (1958), biak gatazkaren eskolakoak, 
konfliktuan dauden taldeen osaketa aztertu zuten, gainera, sistema sozialaren 
egituran, ematen diren aldaketek nolako ekintzen bidez lortuak izan diren landu 
zuten.  

Dahrendorf-en ustez lau dira Marxen teorizazioan aurki daitezkeen alderdi 
onak eta hiru jaso beharko dituen kritikak. 

Marxen ekarpenen artean aipatzen ditu: istiluaren iraunkortasuna gizarte 
guztietan ematen dela pentsatzea; gatazka sozialek, interes gatazkak diren 
neurrian, bi talde kontrajarrien arteko lehia erakusten dutela; historiaren motore 
garrantzitsuena dela gatazka; eta, aldaketa sozialerako faktore estrukturala 
kontsideratzea istilua. 

Baina, esan bezala, hiru kritika egiten dizkio Marxi: klase arazo batera 
mugatzea gatazkaren gaia; gatazka eta iraultzaren kontzeptualizazioak 
bateratzea eta, azkenik, produkziobideen jabegoan bilatu izana gatazkaren 
jatorria. 

Dahrendorf-en iritziz, "autoritatearen banaketa desorekatuan" leudeke 
gatazkaren arrazoiak eta ez jabegoan. Modu honetara, gatazka, menperatuak 
eta menperatzaileen arteko kontrakotasunean datza. Autoritatea dikotomikoki 
banatuta dagoenez, interes konfliktua da gatazka soziala. 

 
"...por ser la autoridad un elemento esencial de la organización 

social, cabe inferir que el conflicto está siempre presente en la 
sociedad. La persistencia del conflicto en la vida social se explica pues 
por el origen estructural del mismo. La autoridad y la división de la 
autoridad son necesidades inherentes a la estructura y al 
funcionamiento del sistema social, pero, al mismo tiempo, provocan 
incesantemente conflictos que afectan y modifican al sistema." 
(ROCHER, 1979: 499) 
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Dahrendorf eta Marxentzako, gizartearen historizitatean lehen mailako 
faktore estrukturala da gatazka. Hau horrela ulerturik, lehenak bi mailatan 
aztertzen du gatazka soziala: intentsitatea eta biolentziaren arabera. 

 
"La intensidad de un conflicto hace referencia a la suma de 

energía desplegada en el conflicto, a las pasiones y emociones que 
suscita, a la importancia prestada a la victoria o a la derrota. La 
violencia de un conflicto se refiere más bien a los medios empleados, a 
las 'armas' utilizadas para evidenciar la hostilidad y combatir a las 
fuerzas opuestas." (Ibidem: 502) 

 
Dahrendorf, eta Rocher berak, diotenez, aldaketa sozialaren inguran 

eman daitezkeen jarrera teoriko desberdinak, gatazka eta integrazioarena, 
elkar osagarriak dira. Gizartea da, aldi berean, sistema bateratzailea eta 
gatazkatsua. 

Gatazkari dagokionez, Rocherrek dioen bezala, aldaketa soziala azaltzen 
duen faktore bakarra ez da konfliktua. Halere, egoera eta arazo berriei aurre 
egin eta garatzeko gizarteak dituen tresnen artean dago gatazka. 

 
 
2.2.5.3.-Biolentzia 
 
Ez ditugu, inondik inora, sarrera gisa idatzitako lerro hauetan, biolentziak 

gizartean dituen forma, aurpegi eta ondorio guztiak aztertuko, ezta gutxiago 
ere, konnotazio politikoak dituenekoari buruz arituko gara soil-soilik eta ikuspegi 
orokor batez gainera. Guk emango ez diogun sakontasunean landu gura izan 
ezkero biolentzia politikoaren gaia, ikus, besteak beste, honako autoreen lanak 
Wieviorka (1991), Wolfang eta Ferracuti (1967), Gurr (1971), Heiberg (1988), 
Linz (1987), Sorel (1976) eta Crenshaw (1983). Bestalde, euskal nazionalismoa 
eta biolentziaren (Estatu zein berorren kontra antolatu izan diren erakundeena) 
arteko "amankomuneko terrenoan" sakondu gura duenak, Letamendia-ren 
(19921) idatzietan badu asetzeko beste informazio.  

 
Weber-ek zioenari jarraiki, Estatuaren definizioa aipatzerakoan esan 

dugunez, "indarkeria legalaren monopolioa" duen aparatu politikoa da zeina 
lurralde baten kokatuta, lege batez baliatzen den. Baina, jakina denez, estatuaz 
gain, badira bestelako erakunde eta talde, indarra erabiltzen dutenak beraien 
ikuspegi politikoak ezartzeko.  

 
Biolentzia, orain arte landu ditugun kontsentsu eta gatazka sozialaren 

parametroetan kokatu beharra dugu. Lehen, Shils-en hitzetan ikusia bezala, 
                                                 
1Nazionalismoa eta beste ideologia garaikidea titulua daraman liburuan, 
LETAMENDIA, F.-k, biolentziari buruzko teorizazio nagusienak azaltzen ditu, besteak 
beste  Hacker, Bertini, Spagnoli, Targ, Wilkinson, Horkheimer, Habermas, Lefebvre, 
Levinson eta Adorno, Reich, Fanon, eta Foucault-en pentsamenduari egiten dio 
errepasua. Donostia. Gaiak. 1992.  
"Ortzi"ren ikerketa-lan oparoak, neurri handi batetan ETA zein euskal ezkerreko 
nazionalismoan oinarritu da, ikus: LETAMENDIA, F. El nacionalismo radical vasco 
(1950-Octubre de 1982): organizaciones armadas y formaciones políticas. Doktorego-
tesia. Paris VIII Unibertsitatea. 1991.  
Doktorego tesi horretan oinarrituta: Historia del nacionalismo vasco y de ETA (4 
tomo).Donostia. R&B. 1994.  
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kontsentsuaren oinarrizko elementuetako bat lege, erregela eta arauen 
onarpenean datza. Ordenu soziala deitzen zaio eraketa klase horri eta, berori 
mantentzeko kontrol sozialerako tresna guztiak jarriko dira martxan, besteen 
artean biolentzia fisikoa. 

 
"Mendebaleko demokrazietan, non ideologikoki enfatizatzen den 

zera, herriaren nahiaren islada diren lege eta arauak borondatez bete 
behar direla, garrantzia kendu egiten zaio biolentzia ofizial horren 
presentzia etengabeari. Biziki inportantea da hartaz ohartzea. Biolentzia 
da edozein ordenu politikoren azken funtsa." (BERGER, 1992: 91) 

 
Ildo berekoa da Lefebvre, zeinaren ustez, boterea (boterea mantendu edo 

lortzeko borroka) eta biolentziaren erabilera bateraturik datoz. Letamendiaren 
(1992) liburuan agertzen den aipuan ikus daitekeenez Lefebvrek bi esparruak 
bateratu egiten ditu: 

 
"Boterea ez da errealitate estatiko eta egonkorra; bortxazko 

erritoan oinarritu, mantendu eta ikur baten bidez lehertzen den 
iharduera-ahalmena baizik. Boterea bera denagatik hartuta, indarraz eta 
heriotzaz baizik ez da definitzen" (LETAMENDIA, 1992: 182) 

 
Biolentzia, zalantzarik gabe, soziopolitikaren eztabaidaREN gai-zerrendan 

aurkitzen da, aztertzaileen ustez, bi marjen oso definituak dituelarik alde 
bietara. Batetik, biolentzia, patologikoa eta legitimitaterik gabe kontsideratzen 
dutenena, garapen sozialak aurrerapasuak ematen dituen arabera 
desagertzear ikusten dutenak beraz. Eta, bestetik, Marx eta Engels bezala bere 
ondokoentzat, zeintzuren ustez pake soziala menpekotasuna eta ezintasunaz 
parekatu daitekeen, eta modu honetara, pakearen defentsan klase interesen 
osagarri ideologikoa kontsideratzen dutenena.  

Horowitz aipatuz, Crenshaw-ak (1983) dioenez, indarkeria politikan 
aritzeko modu bat da: " a mode of doing politics...". 

 
 
Fanon (1967) ere iritzi berekoa da eta borroka politikoaren osagarri bazter 

ezina kontsideratzen du biolentzia. Bere esanetan, biolentzia menperaturikoen 
kreazio ekintza bat da boteretsua ahuldu eta meneratuen morala indartzen 
duena. 

Nieburg-ek (1969) biolentzia politikoari buruz hitzegitean zertaz ari den 
zehazten digu Dowse eta Hughes-en (1979)1 liburuak: 

 
"los actos de destrucción, debilitamiento o daño cuya finalidad, 

elección de objetivos o víctimas, circunstancias, ejecución y/o efectos 
tengan significación política, es decir, tiendan a modificar el 
comportamiento de otros en una situación de negociación que tenga 
consecuencias para el sistema social" (NIEBURG, 1969: 13) 

 
Biolentziaren "monopolioa" aldarrikatzen duen estatuari, kontrako iritzia 

dutenena aurrez-aurre agertzen zaio, biolentzia bera arma politiko bat dela 

                                                 
1"La violencia política" titulupean, gai honen  marku teoriko eta iritzi interesgarri 
askoren bilduma eginez kapitulu oso bat dedikatzen diote: DOWSE R. E. eta HUGHES 
J. A. Sociología política. Madril. Alianza. 1979: 493-540 orr. 
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pentsatzen dutenak. Giddens-ek terrorismo1 hitzaz izendatu eta definitzen 
duena hori da:  

 
"...la amenaza o el uso de la violencia con fines políticos por parte 

de individuos o grupos que, de otro modo, no tienen poder político 
formal. Entendido de esta manera, el terrorismo adquiere una 
significación particular en los estados modernos, precisamente porque 
los gobiernos reclaman un monopolio sobre el derecho a emplear la 
violencia por motivos políticos, como una amenaza contra otras 
naciones o en guerras reales. El terrorismo, de esta manera, recaba en 
los mismos símbolos de legitimidad que los gobiernos a los cuales se 
opone." (GIDDENS, 1991: 393)2 

 
Biolentziaren erabiltzaileek, estatua zein honen monopolioa hautsi guran 

ari direnek, arrakastarako bide berbera dute, beraien jarrera eta borroka 
tresnak sozialki legitimoak kontsideratuak izatea3. Estatuaren biolentziaren 
legitimazio modu ugarien aurrean, erabiltzaile "alternatiboentzat", Matak idazten 
duenez, 

 
"El éxito de la violencia política depende siempre de la capacidad 

organizativa del colectivo y de su capacidad para captar simpatizantes 
activos o pasivos. Solamente cuando existe posibilidad de crear una 
reacción de simpatía a partir de una influencia política de la audiencia, 
la organización puede generar legitimidad. Esta legitimidad depende del 
reconocimiento de su significación política por el gran público, y también 
por el gobierno, y lógicamente también depende del reconocimiento de 
la justicia de la causa por la que luchan" (MATA, 1994: 12)  

 
 
2.2.5.4.-Konfliktibitate soziala telebista-albistegietan 
 
Ugari dira komunikabidetan proiektatzen den gatazka sozialari buruz egin 

diren ikerketa-lanak eta horietara dedikatu izandako ikertzaileak (beste askoren 
artean klasikoak bilakatu dira, Arno eta Dissanayake, 1984; Davison, 1974; 
Galtung eta Ruge, 1965, Katz, 1977; Park, 1940; Tichenor, Donohue eta Olien, 

                                                 
1Matak (1994) dioenez, hitzak ere arma politikoak dira eta "terrorismo" eta "terrorista" 
berbak erabiltzeak emotibitate eta balorazio zehaztasun gabekoetan jartzen gaitu. Bere 
ustez, diskurtsoaren osaketan erabilitako hitzek esalearen iritzia erakusten dute eta 
esaten ari denari buruz duen ikuspegi lejitimatzaile ala arbuiagarria. "Gerrila", 
"terrorista", "askatasunaren aldeko borrokalari" eta abarrei buruzko eztabaidarako 
proposamenetan sakontzeko ikus: MATA, J. M. , "Comportamiento político, partidos y 
grupos de presión". 1994. Mimeografiatua. 
2Bi lejitimitate kontrajarrien, estatu britainiarra eta Irlandaren batasunaren alde armekin 
borrokatzen dutenena, aztertzen du Meignand, C., "El nacionalismo irlandes frente al 
estado británico o las dos visiones de la violencia legítima". Non: IBARRA, P. (ed.). 
Ideología y nacionalismo. Gasteiz. Nazionalismo Konparatuen Ikasketarako Institutua. 
1992: 11-28 orr. 
3Biolentzia politikoaren inguruan egile askoren iritzia jasotzen duen eztabaida 
interesgarria irakur daiteke: REINARE-NESTARES, F. (konpilatzaile). Terrorismo y 
Sociedad Democrática. Madril. Akal. 1982. Bertan, besteak beste, Giner, Diaz , de 
Miguel, Bandrés, Sanchez-Ferlosio, Aguilar, Rodriguez-Ibañez, Savater, Sastre eta 
Aranguren-en idazlanak aurki daitezke. 
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1980; Tuchman, 1978a; Van Poecke, 1988; Media Glasgow Group, 1976, 1980 
eta 1982).1 

Geure aldetik, gatazka sozialak telebistan jasaten duen proiekzioa 
aztertzerakoan, oinarri modura, Cohen, Adoni eta Bantz-en(1990), "Social 
Conflict and Television News" liburua hartuko dugu ardatz modura. Bertan, 
buruturiko ikerketa enpirikoaren emaitzak argitaratzeaz gain, arazo soziologiko 
honi nolabaiteko marko teorikoa marrazten zaio. 

 
Teoria funtzionalista (Lazarsfeld eta Merton, Lasswell, e.a.) zein ikuspegi 

kritikoaren jarraitzaileek (besteak beste, Adorno eta Horkheimer, Althusser, 
Benjamin, Gramsci, Marcuse) garbi dute masa-komunikabideek eragin zuzena 
dutela gatazka sozial zein politikoen arautze eta garapenean. 

Funtzionalisten esanetan, medioak duen eragin integratzaileak berebiziko 
indarra du kontsentsu soziala sortzen. Modu honetara,  

 
"...the mass media operate towards the maintenance of the 

ongoing social and cultural structure rather than towards its change" 
(LAZARSFELD eta MERTON, 1948: 480) 

Gainera, arau sozialen hausketaren agerpen mediatikoak, autore hauen 
esanetan, moralitate publiko eta arau horien azpimarratzea dakar ondorio gisa. 
Gizarte barruan eman daitezkeen indar kontrajarrien proiekzio telebidezkoak, 
aurkako interesak dituztenak ateratzeak beraz, derrigorrezkoa den oreka eta 
arau sendoak egon beharra ondorioztatu dezakete. Kontrol sozialaren 
komenigarritasuna eta status quoaren azpimarratzea izan daiteke, egungo 
egoera zalantzan jarri eta legitimazio eza erakusten dutenen aurrean.  

Ikuspegi kritikoaren jarraitzaileek ere, komunikabideek gatazka soziala 
gutxiesten dutela diote. Hauen esanetan, mass mediek egungo ordenu soziala 
bere horretan manten arazten dute, status quoa legitimatuz. Komunikabideak, 
gizartearen bestelako botere-egiturekin bateginik, interakzioan ari dira, guztion 
onerako omen denaren alde. "Guztion aldeko" jarrera hori, hegemonikoa den 
ideologia besterik ez litzateke, ikuspegi kritikoaren ikertzaileen iritziz. Gramsci-k 
(1971) idatzitakoaren arabera, commonsense  delako "guztion aldeko" jarrera 
hura, boterearen tresna bat besterik ez da. Izan ere, Althusser-rek (1971) 
dioenez, boterea bere horretan mantendu dadin ez dira bakarrik "estatuaren 
aparatu errepresiboak" erabiliak izaten baizik eta "estatuaren aparatu 

                                                 
1Biolentziari buruzko diskurtsoak nolako itxura hartzen duen komunikabide 
espainiarretan aztertzen du, IMBERT, G.Los escenarios de la violencia. Bartzelona. 
Icaria. 1992. Liburu honetan, gehien bat biolentzia sozialaz ari da, eta ez du ia jatorri 
politikoa dutena jorratzen.  Biolentzia politikoak, komunikabide espainiarretan, 
ezagutzen duen tratamenduaz, ikus: RODRIGO, M.Los medios de comunicación ante el 
terrorismo. Bartzelona. Icaria. 1991.Gainera, kontsultagarriak dira: "Revista de 
Ciencias de la Información" izenekoan 1993.ean argitaratu zen zenbaki berezia (8 zkia) 
non, besteak beste, halako artikuluak aurkitu daitezken: Write, R.A. "La violencia en 
los medios de comunicación", 137-168 or. ; Martinez de Toda, J. eta Terrero, S.J., 
"Violencia y Televisión en Europa", 169-184 or. ; Calduch, R. "La violencia en los 
medios españoles de comunicación", 185-196 or.  
Biolentzia politikoaren proiekzio mediatiko britainiarrean sakondu gura izan ezkero 
irakur: MILLER, D. "The reception of television information; Content analysis of 
television information"; eta, "Propaganda and War on television" izeneko testuak. 
Donostia. Udako Ikastaroak-Euskal Herriko Unibertsitatea. 1993. Mimeografiatua. 
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ideologikoak" ere, azken hauen artean daude, besteak beste, lege sistema, 
hezkuntza erakundeak, erlijio instituzioak eta komunikabideak. 

 
Gatazka soziala ikertzen aritu izan direnen ustez, hiru dira gatazkaren 

baitan aurki daitezkeen dimentsioak: zailtasuna (complexity), intentsitatea 
(intensity) eta ebazpidetasuna (solvability).  

Konfliktuen zailatasunaz hitzegiten dugunean, berorren, kontestu 
orokorraz ari gara. Gehienbat, konfliktuak bere barne partaide gutxi ala asko 
dituen edota ikuitzen dituen arazoen aniztasuna ulertzen dugu complexity 
delakoa aipatzean. Gainera konfliktuaren zailatasuna aztertzean, berorren 
historia eta iraupena zein garrantzia eta ondorioaz ari gara. Zailatasunaren 
proiekzio telebidezkoa arakatzerakoan Cohen, Adoni eta Bantz-ek azpimarratu 
dutenez, 

 
"...television news focuses only on its manifest stages and 

minimizes the presentation of its underlying causes, the opponents' 
motivation, and in general, the analysis of social conflicts as gradually 
unfolding processes. Television news fails to present the dimension of 
social power and social processes, and portrays a world that is 
'unchanging and unchangeable' (Golding, 1981; Golding & Elliott, 
1979)"(COHEN, ADONI eta BANTZ, 1990: 30)1 

 
Beste autore batzuen esanetan, Murdock (1973) esaterako, gatazka 

sozialaren kasuak azaldu beharrean, telebistak arrazoi puntual eta bapatekoak 
pantailaratzen ditu, aurkako dikotomikoen zergatiak ahulduz eta ondo 
zedarriztaturiko kontrakoen inpresioa emanez.  

 
Gatazkaren bigarren dimentsioari dagokionez, intentsitatea alegia, 

partaideen jarrera eta portaeraz arituko da. Intentsitatea aipatzean, autore 
gehienek, sentimenduen intentsitatea eta ekintzen intentsitatea garbiki 
bereizten dituzte. Aipaturiko Cohen, Adoni eta Bantzek diotenez, bigarrena 
("intensity of behavior") ez dago zergatik sentimenduen intentsitateaz loturik, 
izan ere, helburuak lortzeko bideekin erlazionaturik baitago. 

Gatazkaren intentsitatea proiektatzerakoan, telebistak ikusentzunezko 
medioa den ezkero, ikusi eta entzuterrazak diren gertaera eta jarrerak bakarrik 
pantailaratuko ditu. Eta nola ez, gatazka sozialaren kontestualizazioari muzin 
egiten zaio ikus-entzungarritasunaren izenean.  

 
Azkenik, gatazka sozialen solvability, hau da ebazpidetasunaz ari direla, 

Cohen, Adoni eta Bantzek konfliktuen soluziobidea definitzen dute, esan nahi 
baita, noraino den zaila ala erraza aztertu. Ebazpidetasuna, konfliktuen 
soziologiaren ikuspegitik, lehian diren helburuen aurkakotasuna, borrokaren 
indarraz, kontrakoen jarreraz eta hainbat faktoreen araberakoa litzateke. 

Telebistak, gatazkaren ebazpidetasunari ere bere proiekzio propioa 
ematen dio. Orokorrean, arazoak ebazpiderrazak bailirEN telebistaratzen dira, 
epe motzean eta, gainera,  

 
                                                 
1Cohen, Adoni eta Bantzen zita horretan aipatzen diren autoreaz sakondu gura ezkero, 
ikus: GOLDING, P., "The missing dimensions: News media and the management of 
social change". Non: KATZ, E. eta SZECSK, R. (ed):  Mass media and social change. 
London. Sage: 63-81 orr. eta GOLDING, P. eta ELLIOT, P.Making the news. London. 
Longman. 1979.  
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"...television news gives the solutions to conflicts the appearance 
of being in the general interest rather than exposing the advantages that 
the dominant sections of society gain from them.  

The undelying message concerning this type of presentation of 
the three conflict dimensions is that, essentially, society is characterized 
by consensus, and that as a consequence news serves as a means or 
regulating social conflicts, thereby either reinforcing the status quo or 
creating conditions for a nonviolent social change." (ibidem: 32-33)  

 
Telebista albistegietan, gatazka sozialak nolako tratamendua izaten duen 

gainbegiratzen duen azpiatal honekin amaituz, pena merezi du, behin baino 
gehiagotan aipatu izan dugun "Social Conflict and Television News" liburuan 
ageri den ondoko pasarte hau gogoratzea: 

 
"Stories featuring conflict appear often and prominently in 

television news. As indicated earlier, television (it is said) tends to 
simplify social conflicts, presenting only surface events, ignoring 
undelying causes, and focusing mostly on just two clearly opposed sides 
to contested issues. Television news also intensifies conflict (it is 
alleged) by highlighting the more dramatic, antagonistic, and violent 
facets of disputes, while filtering our the ''dull bits'. In addition, television 
news suggests (so the critique continues) that conflict are or ought to be 
solvable, shying away from the presentation of structurally incompatible 
interests that cannot be bridged, and implying the existence of an 
overarching public interest to which opposed groups and leaders then 
are expected to respond by compromising their differences in a 
pragamatic spirit of 'live and let live'."(ibidem: 42) 

 
 
Goiko pasarteetan ikus ahal izan dugunez, ugariak dira konfliktibitate 

sozialak telebistan edukitzen duen errepresentazioaz eginiko ikerketak. Izan 
ere, desoreka sozial, ekonomiko zein politikoak sortu eta bestelako "aparatu 
ideologikoen" artean dauden komunikabideen bidez manten arazten baitituzte. 
Soziologiaren baitan konfliktibitatea eta kontsentsuaren inguruan eman diren 
eztabaida eta argudioak ekarri ditugu azpiatal honetara. 
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2.2.6.-Genero sistema 
 
Gizon eta emakumezkoei telebista-albistegietan ematen zaien 

"presentzia/lekutze" desberdinaz hitzegiteak, zuzen-zuzenean, sexuaren 
araberako jende multzo bi horien arteko desoreka sozial orokorraz aritzera 
garamatza. Egungo gizartean, gizon eta emakumezkoek bizi duten egoera 
desberdindua eta eransten zaizkien eginbehar, errol eta irudiez, azterketa 
arinenak ere, generoen karakterizaziotik hasi beharra du.  

Ondoko lerroetan, gizon zein emakumezkoei buruzko egoera arazotsuaz 
arituko gara, bereziki emakumezkoen kasuari lotuz. Izan ere, emakumezkoen 
"presentzia" ezak edota berari leporaturiko errolek feminismoaren korronte 
osoa gorpuztu baitu. Feminismoaren ikuspegia aztertuko dugu, labur-labur, 
baita "konstrukto kulturala" kontsideratua izan den generoarena ere.  

Bigarren azpiatal baten, komunikabideek emakumezkoari buruzko 
errepresentazioa egiterakoan erakusten dituenak aztertuko ditugu. 

Azkenik, hizkuntzak oro har eta komunikabideetakoa bereziki, errol 
desberdinak deskribatzerakoan erabiltzen dituen moldeak aztertuko ditugu. 

 
 
2.2.6.1.-Genero-harremanak eta gizon-emakumezkoen erlazio 

desorekatua 
 
Egungo gizartean, sexuen araberako bi jende multzotzar antolatu dira, 

gizon eta emakumezkoena, bien arteko desoreka eta eskubide 
desberdintasunak begibistakoak direlarik. Ugari izan dira historian zehar, eta 
gaur egun ere, desberdinatasun horiek arrazoitzeko erabili izan diren argudio 
eta bidesak. Hasieran, emakumezkoen menpekotasuna arrazoituz sexuen 
arteko berezitasun azalekoenak, biologikoak, erabili izan ziren, geroxeago 
izakerarekin loturikoak mahaigaineratu zirelarik. 

Natividad Abril-ek (1991), bere doktorego-tesian, laburbiltzen duenez, 
ugariak izan dira zientzia eta jakintza-esparru desberdinetatik emakumezkoen 
menpekotasuna eta gutxiago izatea justifikatuz historikoki erabili izandako 
arrazoiak. Aristoteles, Rousseau, Kierkegaard Schopenhauer, besteak beste, 
filosofiatik emakume eta gizonezkoen arteko desberdintasunak azpimarratu 
zituzten. Lehenaren kalterako, noski. Erlijio nagusienetan ere, patriarkalismoa1 
da beraien ardatza. Zientzia bera ere, desorekaren justifikagarri gisa 
funtzionatu izan du, Proudhon eta Darwin esate baterako, menpekotasunaren 
arrazoi-emale parerik gabekoak izan zirelarik.2 

XX. mendean ere, emakumezkoen menpekotasuna, intelektuala, fisikoa 
eta espirituala, zientziaren ikuspegitik justifikatzen aritu ziren hainbat eta 
hainbat: Moebius, Freud, Bettelheim, Eysenck edota Sartre (Abril, 1991:11-18), 
esate baterako. 

Egoera honen aurrean, emakumezkoek beraien egoeraz jabetuz eta 
modu antolatuan eratzen hasi ziren, feminismoa deitua izan den mugimenduan. 

 
                                                 
1GIDDENS-ek Sociologia (1991: 767) tituluko liburuan definitzen duenez: 
"Dominación de los hombres sobre las mujeres."  
2Medikuntzan, historikoki, emakumezkoaren gorputza gutxiestuz egin izan diren 
diskurtsoak arakatzeko ikus: ESTEBAN, M. L. Actitudes y percepciones de las mujeres 
respecto a su salud reproductiva y sexual, doktorego-tesiaren VI. kapitulua. Bartzelona. 
Bartzelonako Unibertsitatea. 1993. 
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"El feminismo es un movimiento social y político que se inicia 
formalmente a finales del siglo XVII -aunque sin adoptar todavía esa 
definición- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como 
grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de 
que han sido objeto por parte del colectivo de varones en el seno del 
patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, 
lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 
transformaciones de la sociedad que aquella requiera" (SAU, 1981: 
121-122). 

 
Feminismoak dagoeneko ibili izandako bidean hiru dira markatu 

daitezkeen etapak: 
-XIX. mendeko azkenetatik mende honen lehen heren arteko urteak 

zeinetan sufragismoa, autonomia pertsonal zein politikoa, botu eskubidea eta 
errepresentazio propioaren alde kanpainak burutu baitziren. 

-1930.etik 60/70 hamarkada arte, iraultzaren subjektua kontsideratu zen 
proletargoarenganako menpekotasuna eta autonomia galtzea etorri zen. 

-70.etik aurrera eta gaur arteko berpiztea zeinetan autonomia indibidual 
eta politikoa eta emakumezkoentzako boterea erreibindikatzen den. 

 
Muruaga-k (1992) dioen bezala, errealitatea aztertu eta aldatu guran 

dabilen mugimendu soziala da feminismoa. Emakumezkoen zapalkuntzaren 
nondik norakoa arakatzeko orduan, gizarte osoaren oinarriak eta egituraketa 
aztertu behar izan ditu feminismoak. Besteak beste, historikoki androzentrismo 
eta marjinalizazioaren sustarrak noraino heltzen diren ikertuz.  

Miaketa lan honetan, feminismoak menpekotasun biologikoan oinarrituriko 
zapalkuntza arbuiatu du (ez dagoelako sortzezkoak edo genetikoa kontsidera 
daitekeen justifikazio zientifikorik) eta kulturalista deitua izan den azalpena 
erabili du. Esteban-ek (1993) idatzi duenez, 

 
"...parte (...) de la constatación de la existencia de un 

segmentación social según el sexo de las personas. Se trata de una 
división desde lo sexual que conlleva una especialización en las tareas 
a realizar y, en general, una subordinación de la posición de la mujer. A 
grandes rasgos, las mujeres se responsabilizan de tareas 
habitualmente menos valorizadas, al tiempo que los hombres realizan 
otro tipo de tareas que, en general, son más reconocidas. En nuestra 
cultura, la diferenciación de tareas asignadas consiste básicamente en 
que las actividades extradomésticas y públicas, revestidas de mayor 
estima, poder e importancia son desarrolladas fundamentalmente por 
hombres, mientras que las mujeres se ocupan del cuidado y atención 
del área doméstica y de las personas más desvalidas de la sociedad, 
como son los niños, los ancianos, los enfermos, los incapacitados" 
(ESTEBAN, 1993: 21-22). 

 
Gure gizartean gizonezkoak darabilen nagusitasuna eta emakumezkoen 

zapalkuntzarako patroi ezartze horri androzentrismoa deitzen zaio. 
 

"Androcentrismo: El hombre como medida de todas las cosas. 
Enfoque de un estudio, análisis o investigación desde las perspectiva 
masculina únicamente, y utilización posterior de los resultados para la 
generalidad de los individuos, hombres y mujeres. Este enfoque 
unilateral se ha llevado a cabo sistemáticamente por los científicos, lo 
cual ha deformado ramas de la ciencia tan importantes como la Historia, 
Etnología, Antropología, Medicina, Psicología y otras (...)(SAU, 1981: 
45-47). 
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Esan bezala, feminismoak emakumeen zapalkuntza aztertzerakoan, 
egungo gizartearen egituraketan aurkitzen ditu arrazoirik garrantzitsuenak eta, 
beste batzuen artean, generoaren karakterizazioan. Generoaz ari garela, 
pertsonen arteko desberdintasun fisiko -sexualei- baino kulturalei egin behar 
diegu kasu.  

 
"Genero. Expectativas sociales sobre el comportamiento que se 

considera apropiado para los miembros de cada sexo. El género no se 
refiere a los atributos físicos a partir de los cuales se distinguen 
hombres y mujeres, sino a los rasgos socialmente formados de la 
masculinidad y la feminidad" (GIDDENS, 1991: 765).1 

"Es necesario distinguir entre sexo, en el sentido fisiológico o 
biológico del término, y género, que es un constructo cultural (una serie 
de modelos de comportamiento aprendido)" (Ibidem: 231). 

 
"Konstrukto kulturala" kontsideratzen da beraz generoarena, alegia, gizon 

eta emakumezkoen paper eta eginbehar sozialaren definizio desberdina 
artefakto gisa ulertuz. Asko dira generoen arteko erlazio desorekatua definitu 
eta, aldi berean, manten arazteko erabiltzen diren mekanismo sozialak, 
besteak beste, sozializazioarenak (familia, hezkuntza2, komunikabideak...). 
Baina, edozelan ere, begibistakoa da emakumezkoen presentzia soziala, 
aginte-egituraketan duen agerpen maila eskasa, marjinalizazioa eta oro har 
gizonezkoen aldian eskubide desberdintasuna oso errotuta dagoela egungo 
gizartearen antolaketan. 

 
"Aunque los varones son algo menos del 50% de la población 

total -siempre que barajamos grandes números de individuos- su 
frecuencia de aparición en el sistema de representaciones es mucho 
mayor que la del sexo femenino. Esta repetición de sujetos de una 
misma clase, individualmente o en grupo, tiene asimismo una 
explicación prolija. No es sólo que ellos se encuentren realmente 
muchas más veces en ocasión de ser representados (guerreros, 
científicos, filósofos, profesionales cualificados, etc.), lo cual ya es un 
indicador de la división sexual del trabajo, sino que las actividades 
reservadas a las mujeres son devaluadas hasta el punto de no merecer 
más representación que la estrictamente necesaria para reforzar su 
compulsividad a realizarlas. Pero aún hay más, el individuo más veces 
representado acaba invadiendo hegemónicamente el campo de la 
conciencia colectiva con el resultado de encarnarse en ella como el 
único o el normal -en el sentido normativo- dejando para el otro 
individuo, el de sexo femenino, el papel de auxiliar de, complemento, de 
etc" (SAU, 1992:  28). 

 
Azken aipu honek, generoaren definizio araujartzaileak eta botere-

egituraketak dituzten erlazioak erakusten ditu.  
Nodstrom-ek (1987) aipatzen duen modura, boterearen eraginez  

"desberdintasun sozial asimetrikoa" gertatu da gizon eta emakumezkoaren 

                                                 
1"Mientras que sexo se refiere a las diferencias físicas del cuerpo, género alude a las 
diferencias piscológicas, sociales y culturales entre los hombres y las mujeres. " 
(GIDDENS, 1991: 191) 
2Genero-nortasuna haurtzarotik nola eraikitzen den, jakintza sozialaren psikologiaren 
parametroetatik, ikusteko, irakur: GOÑI, A., "La comprensión del sexo/genero y el 
conocimiento social". Nono: Hacia una Escuela Coeducadora. 1. Postgrado de 
Coeducación. Gasteiz. Emakunde. 1992: 143-154 orr. 
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artean. Baina, aldi berean, eta feminismoak aldarrikatzen duenez, egungo 
boterearen oinarrian dago asimetria hori. Ez litzateke beraz botere desorekaren 
ondorioa baizik eta kausalitaterik nagusienetakoa. Feminismoak 
erreibindikatzen duena ez da asimetria horren orekatzea baizik eta gaur 
egungo botere egituraketaren iraulketa.  

 
 
2.2.6.2.-Komunikabideak eta generoen karakterizazioa  
 
Ikerketa-lan honen marko teorikoa den sarrera orokorrean  ikusi ahal izan 

dugunez bi dira, soziologiaren barruan komunikabideen eginbehar eta eraginari 
buruz ezagutu izan diren korronteak. Batzuen iritziz, komunikabideek errealitate 
sozialaren transmisore huts, pasibo eta objektiboak dira, eta ispiluaren lana 
egiten dute, gertatzen dena isladatu alegia. Kontrako aburua dutenentzat aldiz, 
hedabideak portaera sozialen konfiguratzaileak dira; errealitatea kontsideratua 
izango dena eraikitzen duten subjekto definitzaileak.  

 Orokorrean, bigarren hauekin asotasun puntu gehiago ditugunez, 
komunikabideek generoen karakterizazioa soziala definitzerakoan, balio zehatz 
eta ezagun batzuk plazaratzen dituztela uste dugu. Gallagher-ek (1988) 
azpimarratzen duenez: 

 
"Además, por mucho que aspiren a ser neutrales y 'objetivos' (...) 

los medios de comunicación sirven, por lo general (por acción u 
omisión), para 'reflejar', proteger y presentar los intereses de las 
personas con mayor poder económico y político de la sociedad. Como 
en nuestras sociedades el sexo es un factor determinante fundamental 
para la definición del poder político y económico, los medios de 
comunicación, evidentemente, reflejan y presentan una estructura de 
poder en la que las mujeres desempeñan un papel secundario. Esta 
estructura se reproduce, como es lógico, en las propias organizaciones 
de los medios de comunicación, en lo que suponen un paso más del 
complicado proceso por el que los medios inscriben y legitiman 
determinadas visiones de la realidad, en lugar de otras" (GALLAGHER, 
1988: 4). 

 
Bashim (1984) ere iritzi berekoa da. Bere esanetan, komunikabideek 

errealitatea isladatzen dutela esatea egi erdia besterik ez da. Errealitatearekin 
bi hurbilketa klase dituzte komunikabideek: batetik, dagoena erakusten dute 
eta, bestetik, errealitate sozialean eragina dute. Bashim-en ustez, erakutsiko 
dutena, eta nola erakutsiko duten, osatzerakoan selektiboak diren ezkero, 
beraien errealitate propioa agertu, interpretatu eta sortzen dute. Modu 
honetara, gizonezkoen ikuspegia manten arazten dute, kasu guztietan 
emakumezkoen gainetik eta errealitatean, bigarren honek duen errola 
distortsionatu egiten dute. 

Franquet (1983)1 eta Fagoaga eta Secanella-k (1984) ere modu berean 
ikusten dute komunikabideen zeregina/eragina, alegia, egungo ideologia eta 
balio patriarkalak birsortzen. Azken hauen ustez, errealitatearen irudi 
distortsionatua eskeintzen dute komunikabideek. Egungo aginte-
sistemarentzako kaltegarria izan daitezkeen irudiak ezabatu egiten dira eta 
nagusia den ideologia maskulinoaren arau eta balioak zabaltzen dira. 
                                                 
1Komunikabideetan emakumezkoei eskeintzen zaien tratamenduaz gain, mediazio 
profesionala eta lan-errutinak aztertu zituen Rosa Franquet-ek faktore horiek irrati-
telebistak pantailaratzen dituen produktu informatiboetan eragina eduki dezakeelakoan.  
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Orain arte, ikuspegi teorikoago batetik, komunikabidetan gizon eta 

emakumezkoen nortasun soziala eta papera nola ageri den marraztuta ikusi 
dugu. Ondoko lerroetan aldiz, arau eta balio horiek nola gauzatzen diren 
demostratu guran egin izan diren ikerketa enpiriko batzuen berri emango dugu. 
Horretarako oso baliogarria izan zaigu Abril-en (1991) doktorego-tesiaren lehen 
zatiaren bigarren eta hirugarren atalak, zeinetan nazioarte mailan egin diren 
ikerketa nagusienen aipamena egiten baita. Ikerketa horietan, publizitatean 
bezala irrati, egunkari, aldizkari, zine eta telebistan emakume zein gizonezkoek 
duten tokia eta tratamendua jorratu da.  

1979.ean, Gallagher-ren zuzendaritzapean "El modo de presentar a la 
mujer en los medios de comunicación social y su participación en ellos" 
ikerketa-lanaren txostena argitaratu zenean ikusi ahal izan zen nolakoa zen 
munduko toki gehienetako komunikabideetan emakumezkoen irudia. 75 
herrialdetako informazioa eskuratuta gero, Gallagher-ren ondorioak nahiko 
argigarriak dira: 

 
"En conjunto, se puede decir que el trato que dan a la mujer los 

medios de comunicación social es menguado, por emplear un 
eufemismo. (...)... las actividades que interesan a las mujeres no van 
más allá de los límites de la casa y la familia (...)... rara vez se presenta 
a las mujeres como personas racionales, activas o decididas(...)... están 
numéricamente subrepresentadas, lo cual destaca su condición 
marginal e inferior en muchos campos de la vida social, económica y 
cultural(...)... sólo se acepta a las mujeres como madres, esposas o 
hijas de los hombres. Por derecho propio, tan sólo salen en los titulares 
cuando se trata de mujeres elegantes o de artistas " (GALLAGHER, 
1979: 14). 

 
"Imagen, papel y condición de la mujer en los medios de comunicación 

social" titulupean, UNESCOk Ceulemans eta Fauconnier-i (1981) eginiko 
ikerketa enkarguaren emaitzetan ere, emakumezkoaren papera bigarren 
mailakoa izateaz gain gutxiesturik ageri dela ikus daiteke. Esaniko ikerketa-
lanak, mundu mailan egin izan diren hainbat azterketen berri ematen du. 
Telebistari dagokionez, eta Iparramerika, Latinoamerika eta mendebaldeko 
Europan eginikoaren ondorioz, horrela diote txostenaren egileek: 

 
"...todos los tipos de programas de televisión presentan en 

grados variables una imagen sumamente estereotipada de las mujeres 
que complementa a una imagen no menos estereotipada de los 
hombres " (CEULEMANS eta FAUCONNIER,1981: 32). 

 
Aurkezten dituzten emaitzetan ikus daitekeenez, albistegietan 

emakumezkoen partehartze soziala gerizpean mantentzen da: kazetari zein 
notizien subjekto gisa agertzen diren emakume kopurua eskasa da oso eta 
emakumezkoen arazoen tratamendua diskriminatzailea da. Edukinez 
entretenigarri gisa kontsidera daitezkeen programetan, emakumezkoen irudia 
honela labur daiteke: objektu dekoratzaile gisa, pasiboa, etxebarrua eta 
senideari begira dagoena, gizonezkoaren menpe ekonomiko, emotibo eta 
fisikoki aurkitzen delarik. 
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Ikerketa esparru hau, azken denboraldi honetan lan gehiagoz hornitu 
bada ere1, zabala da oraindik ere jorratu beharreko saila. Halere, komenigarria 
da, Europar Parlamentuak 1987.ean, komunikabideetan emakumezkoak duen 
irudiari buruz, Emakumearen Eskubideen Batzordeak aurkezturiko txostena2 
aztertu ondoren onarturiko ebazpena ikustea. Abrilek aipatzen duenez, hauek 
dira diktamen horretan jakinarazi gura izan ziren ideiarik nagusienak: 

 
"1) La presentación de la mujer en los Media no está 

suficientemente orientada a destacar las funciones concretas que 
realiza en la vida, sino a poner de relieve viejos moldes de 
comportamiento. El sexismo en la publicidad no ha disminuido 
prácticamente nada. 

2) Las informaciones que transmiten los Media relegan, en 
general, a un segundo plano los problemas cotidianos que son los que 
más afectan a la mujer, junto con los que se refieren específicamente a 
su situación. 

3) La imagen de la mujer tiene un carácter más marcado como 
objeto pasivo que ejerce atracción, que como sujeto activo con iniciativa 
propia. 

4) No se presenta suficientemente la actividad profesional de la 
mujer y no se señalan los problemas de compatibilidad entre el trabajo 
en el hogar y fuera de él, como una práctica cotidiana tanto para los 
hombres como para las mujeres. 

5) No se presenta suficientemente la función de la mujer en la 
política y la sociedad, a menudo, incluso, se falsea esta situación. 

6) Cuando se tratan problemas políticos y sociales se concede la 
palabra principalmente a los hombres, a pesar de que las mujeres han 
demostrado sus cualidades en el campo político y social " (ABRIL, 
1991: 69). 

 
 
2.2.6.3.-Hizkuntza eta sexismoa 
 
Azpiatal honen aurreko lerroetan errepasatu ahal izan ditugu, batetik, gure 

gizartean gizon eta emakumezkoen artean ematen den eskubide desoreka eta 
zapalkuntzari buruzko teorizazioak. Geroxeago, egoera hori legitimatu, 
mantenarazi eta arrazoitzen duten komunikabideen eragina zenbaterainokoa 
den jorratzen dituzten ikerketak. Azken lerroaldi honetan, komunikabideetako 

                                                 
1Orain arte aipatu ditugun ikerketa-lanez gain, geografiko zein edukinez gure 
esparruarekin erlazionatuta daudelako  interesgarriak iruditu zaizkigu beste honako 
hauek: 
-CABALLERO DE LA ROSA, Gracia et al., Influencia de los medios de comunicación 
en la imagen de la mujer. Madril. Subdirecciones de Estudios de la Condición 
Femenina de la Dirección General de la Juventud y de la Promoción Sociocultural del 
Ministerio de Cultura. 1981. 
-BOLINCHES, Emilia et al.; "Mujer y Medios de Comunicación" izeneko ponentzia, in 
Seminario Mujer y Medios de Comunicación Social, Alkant, 1987. 
-THOVERON, Gabriel eta kolaboratzaileak, Place et role de la femme dans certains 
emissions diffusées dans les pays de la CEE. Brusela. Europear Komunitatearen 
Komisioa. V/751/85-FR. 1985. 
 
2Aipatzen den txostena Marlene Lenz-ek idatzi zuen eta Emakumearen Eskubideen 
Batzordeak 1987.ean aurkeztu zuen Europear Parlamentuan aho batez onartua izan 
zelarik.  
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lehengaia den hizkuntzak duen osagarri sexista1 ikutuko dugu, labur, 
halabeharrez. 

Hizkuntzari  dedikatu diogun azpiatalean (kasu hartan bereziki nortasun 
kolektiboaren osagarri modura duen balioaz) ikusi ahal izan dugunez,  
hizkuntza, sozialki kontsideratuta, emaitza eta lehengaia delarik aldi berean: 
kausa eta ondorioa. Genero harremanak aztertzen ari garen lerro hauetan, 
modu arinean, hizkuntzak generoen definizioa egiterakoan jokatzen duen 
papera jorratuko dugu. 

Esandakoa burutzeko, besteak beste, Mercedes Mediavilla-ren (1992) 
"Hacia una didáctica no sexista de la lengua" artikuluak markaturikoari segitzea 
besterik ez diogu egingo. Aipaturiko idazkian bereiziki hezkuntza ez-sexista 
baterako proposamenak egiten diren arren, harrigarria da ikustea noraino 
komunikabideei aplika dakizkioken ideiak jaurtitzen dituen.  

Mediavilla-k azpimarratzen duenez, 
 

"...las lenguas (...) reflejo o espejo en el que se muestra la 
sociedad, producto de las relaciones sociales y, a la vez, prisma que 
determina un modo de ver el mundo, productor de relaciones sociales." 
(MEDIAVILLA, 1992: 311) 

 
Beraz, hizkuntza gure pentsamoldeak antolatu, sailkatu eta banatzeko 

lehengaia da, beste era batera esanda, errealitatea deiturikoa barneratzeko. 
Sozializazio prozeduretan -besteen artean, hezkuntza, familia eta 
komunikabideen bidez-, hizkuntzaren jabe egiten gara eta berarekin batera 
dituen ikutu eta ñabardurak geureganatu egiten ditugu. Barneratzen ditugun 
marken artean, sexismoarena da bat, izan ere, neurri handi zein apalago baten 
gizarte guztiak izan dira sexistak eta hori beraien hizkuntzetan ageri da. 
Meseguer-ek dioskunez: 

 
"...la lengua no puede aislarse del complejo de normas y 

costumbres que caracterizan a una sociedad, antes, al contrario, la 
lengua refleja todo el mundo conceptual e ideológico, toda la tradición 
cultural de un pueblo..." (GARCIA MESEGUER, 1977: 155 ) 

 
Eta esandakoaren ondoren, gaztelaniaren osaketa sexista azpimarratzen 

du, izan ere: 
 

"...el trato discriminatorio en favor del varón está tan metido en la 
vida por causa de una costra cultural de siglos, que resulta difícil no ya 
combatirlo, sino incluso detectarlo" (...)...las leyes están escritas en 
masculino y contienen discriminaciones. Las religiones están 
conducidas y administradas por varones. Hasta el lenguaje y la 
estructura gramatical de los idiomas conduce a una cuidadosa 

                                                 
1PEARSON, J. C.; TURNER, L. H. eta TODD-MANCILLAS, W (1993), esanetan, "El 
sexismo denota un tipo de discriminación particular, o bien una forma injusta y/o 
inapropiada de tratar a los demás. El sexismo se refiere a la forma mediante la cual un 
hombre, o una mujer, son discriminados (o bien, en algunos casos, injustamente 
favorecidos), solamente porque se cree que su sexo biológico les asegura, les autoriza y 
les predispone significativamente a poseer y a ejercer un determinado número de 
ventajas sobre los demás.(...) De esta manera, el sexismo es una discriminación basada 
en roles sexuales estereotipados; ideas excesivamente simplificadas, referentes a lo que 
verdaderamente significa la masculinidad y la femineidad.", Comunicación y género. 
Bartzelona. Paidos. 1993: 28 orr. 
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ocultación de la mujer y a una masculinización en la manera de 
pensar."(..)El resultado de nuestra herencia cultural es que toda 
estructura de poder está en manos de varones." (Ibidem: 40-41) 

 
 
Aipatu ditugun hizkuntza sexistaren berezitasunak, nola ez, 

komunikabideetan isurtzen dira, idatzi zein ikusentzutekoetan. Azken 
denboraldian argitaratu dira hizkuntzaren erabilera sexistari buruzko hainbat 
liburu eta artikulu1 baina, lehen esan bezala, Mediavillaren idazkia hartua dugu 
lerro hauen ardatz gisa. Berak hezkuntzan somatzen dituen elementuak, zuzen 
zuzenean, komunikabideen kasura aplika daitezkelarik, ondoren telegrafikoki 
aipatuta ikusi ahal izango dugunez. 

 
"-Se nos nombra poco a las mujeres, con lo que se oculta 

nuestra participación en la sociedad. La historia no nos cuenta a qué se 
han dedicado las mujeres a lo largo del tiempo. Sí, en cambio nos 
presenta la historia de los varones como la historia de la humanidad. O 
no se nos nombra o no sabemos si estamos o no incluídas en el 
masculino genérico" (...) 

"-De mujeres y varones se ofrece a través del lenguaje una 
imagen física y moral estereotipada: mujeres: débiles, frágiles, volubles, 
pasivas; varones: fuertes, íntegros, firmes, activos." 

-Se sigue definiendo a las mujeres por su relación con los 
varones (mujer de...- nótese la asimetría respecto a marido-, amante de 
..., señora, señorita) y a los varones (ejes de la sociedad patriarcal) por 
sí mismos, por el lugar que ocupan en la sociedad. 

Lo masculino es lo universal, lo neutro (el término no marcado, 
según el estructuralismo), lo femenino, lo particular, lo diferente (el 
término marcado, según el estructuralismo)." (MEDIAVILLA, 1992: 315-
316) 

 
Meseguer-ek esaten duenaz bat, hizkuntzak -eta berori erabiltzen duten 

komunikabideek- ezkutatu egiten du emakumezkoa eta parekatu egiten ditu 
honako bi hauek: maskulinoa orokortasunaz eta gizonezkoa pertsonaz.  

 
 
Egun elkarrizketa arruntean zein komunikabidenean ere darabilten 

hizkeraren bidez munduaren ikuspegi androzentrikoa soma daiteke. Hizkeratik 
hasi eta mass medietan emakumezkoak duen presentzia eta errepresentazioa 
errepasatu ditugu aurreko pasarteetan. Izan ere, gizarte patriarkal honetan 
komunikabidetako presentziak markatu egiten digu sozialki birsortu eta 
zabaltzen ari diren moldeak zer nolakoak diren. Gaur egungo sozietate 
gehienetan, eta gurean zehazki, ematen den gizon eta emakumezkoen arteko 
desberdintasun eta zapalkuntza gogoratu ditugu goiko lerroetan. Horretarako, 
feminismoaren eskutik, emakumezkoaren menpekotasuna demostratu nahian 
egin izan diren teorizazio desberdinen aipamena egin dugu. 

 

                                                 
1RENZETTI, C.M. eta CURRAN, D. J.-ren Women , men and society liburuaren 
seigarren kapituluan,"The Great Communicators: Language and the Media" 
titulupekoan, hizkuntzaren sexismoaz gain komunikabideetan sexismoa nola gauzatzen 
den aztertzen da. Gainera, interesgarriak dira FISKE, John-en Television Culture. 
London. Methuen. 1987, liburuan  10 eta 11. kapituluak genero maskulino eta 
femeninoaren karakterizazioa ikusentzunezkoaz. 
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2.2.7.-Tradizioa eta Modernitatea; Garapena 
 
Soziologiaren ikuspegitik, hiriek egungo gizartean lortu duten zentralitatea 

eta jendearentzako herri ala hiri baten bizitzeak dituen aldeak jorratuko dira 
ondoko pasarteetan. Gainera, urbetzarrek gizarte osoaren funtzionamenduan 
sortzen dituzten eraginak aipatuko dira. Izan ere, gizarte garaikidean 
normaltasuna, homogeneitatea eta gehiengoaren parametroa zehazterakoan 
hirietako hartzen da aitzakotzat.  

"Gizarte errurala" eta "hirietakoa", kategoria soziologiko modura balioa 
izango du, baina gaur egun zaila da bata zein bestearen hasiera eta amaiera 
puntuak markatzea. 

Azkenik, garapen sozialean teknologiak eta aurrerapausu teknikoak, 
soziologoengandik nolako kontsiderazioa izaten duten jorratuko dugu, modu 
laburrean bada ere. 

 
 
2.2.7.1.-Hiria/Herria 
 
Egungo bizimoduaren ñabardurak markatu guran ari denak, inolako 

zalantzarik gabe, hirien zentrikotasunak gizarte osoan duen pisuaz egingo du 
topo. Izan ere, handia da industrializazioa ezagutu zuen munduko inguru 
hauetan bezala besteetan, jende multzo handiak bilduko dituen hiriek harturiko 
garrantzi soziologikoa1. Jende kopuruaz gain, ziutateek inguruko herrietara 
"bizimoduak" zabaltzeko duten ahalmena da interesgarria.  

Gure lur-eremuetara mugatuz2, hain da handia urbetzarren garrantzi 
soziala zeren eta lehengo banaketa dikotomikoak, errurala eta urbanoaren 
artekoak, ez du ia izateko arrazoirik. Garai hauetako bizi-tankeran, urbeen 
bizimoduak proiekzio osoa du baita zitutatearen mugetatik at, nekazal giroko3 
herri txikienetara ere heltzen delarik errepide, trenbide, eta bestelako 
komunikabideen bidez (telefonoa, irratia, telebista...). 

 
"...el grado en el que puede afirmarse que el mundo 

contemporáneo es 'urbano' no es medido plena ni exactamente por la 
proporción del total de población que vive en las ciudades. Las 
influencias que las ciudades ejercen sobre la vida social del hombre son 
mayores de lo que indicaría el porcentaje de población urbana; pues la 
ciudad no sólo se está convirtiendo en el lugar de asentamiento y 
trabajo del hombre moderno, sino que es además el centro que inicia y 

                                                 
1Nazio Batuak emaniko datuen arauera, 1975.ean munduko biztanleen %39a urbetan 
bizi zen, XXI. mendearen hasieran portzentaia hori populazioaren erdira iritsiko dela 
dio eta 2025 urterako % 63ra. 
2Azpiatal honetan EEBB zein Europako parametro soziologikoak aplikatuko dira, 
edozelan ere, posible den neurrian Estatu espainiarra, eta bereziki, Hego Euskal Herria 
hartuko ditugu erreferentzia gisa. 
3Wirth-ek, bere sasoian, nekazal giroko bizimodua definitzerakoan aipatu zuenez, 
"Sociedad Folk: tipo ideal de sociedad opuesto al tipo ideal urbano, industrial y en el 
que se dan como características fundamentales, entre otras, el tamaño reducido, el 
aislamiento con respecto a otras sociedades, el prealfabetismo, la homogeneidad en 
cuanto a que sus integrantes comparten la misma tradición y valores; en ella la división 
del trabajo es mínima, la interrelación es típicamente personal, la economía es de status 
y no de mercado, lo sagrado prevalece sobre lo secular", "Urbanism as a way of life" 
artikuluan, 243 orr. 
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controla la vida económica, política y cultural, el centro que ha atraído a 
las más remotas comunidades del mundo a su órbita y tejido diversas 
áreas, pueblo y actividades en un cosmos " (WIRTH, 1938: 342). 

 
Hiriak nekazal-herriaren bizimoduan duen eragina, erlazioa, nahasketa 

eta banaezintasuna azpimarratzen du Harvey-k (1985) ere, bere ustez, 
urbanismoa kapitalismo industrialak indartu eta zabalduriko prozesua delarik. 
Gizarte tradizionaletan ziutatea eta "baserria"-ren arteko desberdintasunak 
garbiak ziren, egungo egoeran aldiz, bi esparru horien arteko mugak ez dira 
batere markatuak. Harvey-ren ikuspuntuak laburtuz Giddens-ek dioenez: 

 
"En el mundo moderno, la industria difumina la división entre la 

ciudad y el campo. La agricultura se mecaniza y se gestiona de acuerdo 
con simples consideraciones de precio y beneficio, al igual que el 
trabajo industrial, y este proceso atenúa las diferencias en los modos de 
vida social entre la población urbana y rural " (GIDDENS, 1991: 594). 

 
Aipaturiko Harvey bezala Castells-en (1977) ustetan, hirietako moldeak 

proiekzio handia du baita nekazaritzara dedikaturiko komunitateengan,  
 
"Las ciudades (...) son entornos casi completamente artificiales, 

construidos por sí mismos. Incluso la mayoría de las áreas rurales no 
escapan a la influencia de la intervención y la tecnología moderna, pues 
la actividad humana ha reestructurado y reordenado el mundo natural.. 
(...) Quienes viven en granjas y en áreas rurales aisladas están 
económica, política y culturalmente ligados a la sociedad en su 
conjunto, por diferentes que sus modos de conducta puedan ser de los 
habitantes de las ciudades " (GIDDENS, 1991: 596). 

 
Jarrera berekoa da Zimmerman zeinaren esanetan: 
 

"...si en otros tiempos -no en todos- la vida rural era un sistema 
único y autónomo, hoy ya no es así. La vida rural 'dominante' forma 
actualmente parte de un sistema de producción capitalista y como tal no 
encuentra gracia ni se situa más álta a los ojos de Dios que las demás 
partes del sistema." (ZIMMERMAN, 1949" 351). 

 
Azpiatal honetan hiria/herria binomioaren arteko erlazioaz ari garela, 

euskal nortasun kolektiboaren definizioan gai honi eman izan zaion 
garrantziaren apunte txiki bat egin gura genuke hementxe. Izan ere, euskal 
nazionalismoaren oinarri teorikoak, XIX. mendearen azkenetan jarri ziren eta 
ordukoa da industrializazioaren garapen kontrolik gabekoa, inmigrazioa eta 
Bilbo Handiaren hazkundea. Giro horretan, eta euskal sena definitu guran, 
aintzinako erreferenteetara jo zuten Arana eta bere jarraitzaileek. Aierdi-k 
(1993), euskaltasunaren definizioetan erruralismoak aurkitu izan duen lekua 
azpimarratzen du:  

 
"...el industrialismo y su crítica realzan la imagen del ruralismo, 

imagen prototípica de lo vasco. Así, la idealización rural, su 
igualitarismo inmemorial es presentado como la negación de una 
sociedad urbana conflictiva, creadora de desigualdades y tensiones y 
cuya paz y armonía realmente se han visto perturbadas por la 
industrialización y la inmigración." (AIERDI, 1993: 102) 
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Egin dugun Wirth-en lehen aipuan ikus daiteke nondik-norakoa den 
ziutateetako bizimoduaz aurreneko ikerketa eta tratatua egin zuen autorearen 
iritzia. "Urbanism as a way of life" tituluko artikulua, soziologia urbanoaren 
klasikoa kontsideratzen dena, idatzi zuenetik urteak joan diren arren, beti 
abiapuntu gisa hartua izaten da. Jende multzo handiak, dentsitatea eta 
heterogeneitatea dira Wirth-ek egin zuen ziutateetako bizimoduaren 
azterketaren elementurik nagusienak. 

Ikerle horren abiapuntua aztertuz eta sakonduz, askotxo idatzi izan da, 
besteak beste hirietako bizimoduaz, bere inplikazio soziologikoaz eta 
hiria/herria parametroen araketan ibili dira: Campo (1968), George (1961), 
Castells (1974), Borja, Castells, Dorado eta Quintana (1990) eta Leonardo 
(1989). 

 
Ziutateen bizi-modua nolakoa den, zelako alde on eta txarrak dituen 

errepasatzeko, Pinillos-en (1991) "Cara y cruz de la ciudad" erabilgarria izan 
daiteke. Autore honek, psikologia sozialaren argudioak erabiliz, ziutatean 
bizitzeak dituen eraginak zerrendatzen ditu: 

 
"...la ciudad imprime carácter, esto es, que el 'hábitat' urbano 

configura los hábitos, los modos de vivir del ciudadano; y en segundo 
lugar, (...) esta acción configuradora se ejerce a lo largo de unas 
cuantas dimensiones del propio milieu, tales como la aglomeración, la 
prisa, la masificación, el anonimato, la alienación, la agresión 
estimular... " (PINILLOS, 1991: 7). 

 
Baina Pinillos-ek dioenez, ideia hauek kontuan hartzeko modukoak izan 

arren ere, epe motzera azterturikoak iruditzen zaizkio eta hiriaren alde onak 
ahaztu egiten dute.  

 
"Algo tendrá el agua cuando la bendicen, y la gran ciudad cuando 

se llena. ¿Es verdad, en suma, que la vida urbana es alienante? ¿No se 
tratará de un tópico de tantos? ¿Por qué, si no, iba a despoblarse el 
campo y a congestionarse la ciudad? ¿No ocurrirá acaso que, como a 
Jano, la ciudad tiene dos caras? ¿No será cierto que, a la par que un 
lugar malsano del que desprenden influjos nocivos, la ciudad es 
también, o sobre todo, un extraordinario repertorio de posibilidades 
vitales?" (Ibidem: 7). 

 
Hiriak, nekazal giroko dispertsioaren frustrazioak ekiditzeko eginak direla 

dio Pinillos-ek, baina harreman pertsonaletan konzentrazio/dispertsio binomioa 
ez da beti orekatsua izaten : 

 
"a) Una sobrecarga de las relaciones interpersonales que exige 

la despersonalización de éstas (...) siendo máximas las relaciones de 
proximidad material de unos seres humanos con otros, las relaciones 
con el prójimo son, sin embargo mínimas.(...) 

b)Esta misma sobrecarga de relaciones impone a la vida 
ciudadana un principio de competitividad contrario al de la convivencia 
(...) 

c)Finálmente, la apatía, la pasividad, la indiferencia por los 
problemas del prójimo (...) como reacción de defensa, el exceso de 
proximidad, el acortamiento de las distancias interpersonales..." 
(Ibidem: 9-10). 

 
Gainera, hirietako bizimodua, esan dugun bezala dagoeneko gizarte 

osora bere patroiak zabaldu dituenak , burokratizazioa eta espezializazio 
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teknologikoa dakar, biak ere elementu alienatzaile modura ulertuak. Instituzio 
eta erakunde finantzieroek informatikaren bidez kontrolaren erresuman jaun 
eta jabeak dira. Horri gehitu behar zaizkio teknifikazioa eta espezializazioa 
zeinaren ondorioz jakituria eta baliabide pertsonalen sejmentazioa eta 
dependentzia datorren. 

 
 
2.2.7.2.-Garapena  
 
Goiko azpiatalean ikusi dugunez, hiri eta herrien arteko bizimoduaren 

desberdintasunak desagertzear daude erabat, lehenaren eragina toki 
guztietara barreiatu delako. Antzerako zerbait gertatu da gizarte "naturala" eta 
"teknologikoaren" arteko kategoria soziologikoaz. Bi hauek, gizarte egituraketa 
desberdinak etiketatzeko balio izan dute baina gaur egun batak bestea gainditu 
du.  

"Medio teknikoaren" zentrikotasuna iraultza industrialaren ondorioz etorri 
da, produkzio ekonomia nagusitu delarik. Sozialki ere, gizarte teknologikoaren 
eragina handia da: egituraketa sozial konplexua indartu, produkzioaren inguran 
gizartea polarizatu, lorturiko status-aren lehentasuna azpimarratu eta, gizarte 
profesionaldua, burokratikoa eta urbanoa agintean jarri baita. 

 
Friedmann-en (1966) "medio naturala" eta "teknikoa"-ren arteko 

eboluzioan, garapen teknikoa dago muin-muinean, nola ez.  
 

"La industrialización, la urbanización, la elevación de la 
productividad, la aceleración de los transportes y de las 
comunicaciones no pasan de ser sus manifestaciones más aparentes. 
En realidad, la totalidad de la vida humana y social ha sufrido el impacto 
de la revolución tecnológica: vida familiar, vida religiosa, literatura, 
artes, actitudes políticas, etc (...) Aún hoy, la revolución tecnológica 
prosigue su camino: transforma el mundo rural, destruye viejas culturas 
tradicionales, abre a los países y a los continentes la vía de desarrollo 
económico, social y político. Por otra parte, los medios de comunicación 
de masas han invadido nuestras vidas individuales y nuestros hogares." 
(ROCHER, 1979: 437). 

 
Gizartearen egituraketan, produkziobideen martxan, botere banaketa eta 

hiritarrongan eragin haundia du garapen teknologikoak.  
 
 
Goiko lerroen bidez, garapen teknologikoak guztiongan izan duen 

eragina, harreman pertsonal zein kolektiboen dinamikan izan duen papera 
aipatu gura izan dugu. Garapen teknologikoarekin batera, gure gizartearen 
egongo funtzionamendu eta antolaketan, hiriek izan duten zentrikotasuna 
azpimarratuko dugu. Izan ere, mende honen akaberako gizartearen 
berezitasunetako bat jende multzo handiak hirietan bizitzean datza. 
Hirizentrikotasun honekin batera iragana, ohitura, bizibaldintza tradizionalak eta 
abarretan aldaketa handiak izan dira. Gizarte "berriaren" eraikuntzan 
komunikabide masifikatuen lana ere ez da makala izan. Mass media hauen 
bidez barneratu egin ditugu munduaren pertzepzio berriak, arau eta ereduak. 
Hitz gutxitan esanda, komunikabide hauek dira, eskola eta familiarekin batera 
ditugun sozializazio tresna albora ezinak. 
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2.2.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza 
 
Azpiatal honen barruan, sozial, profesional zein akademikoki, 

komunikabideak -bereiziki telebista- eta kazetariak, nola kontsideratuak eta 
karakterizatuak izan diren aztertuko dugu. Komunikabideek duten eragin 
sozialaz baliatuz, kazetaritzaren inguruan eman den mitifikazioa eta 
idealizazioaren oinarriak non ezarriak izan diren aztertuko dugu. Modu berean, 
kazetaritzak erabili izan dituen legitimazio moldeak errepasatuko ditugu. 
Horretarako, comnunication research-aren barruan sortu diren ikerketa-korronte 
batzuk aipatuko ditugu, besteak beste: gatekeeper eta newsmaking-arenak.  

Azpiatal honetan gainera, kazetarien auto-ikuspegi eta definizioari 
buruzko ikerketa batzuen aipamena egingo dugu. 

Beraz, ondoko lerrootan, kazetaritzaren inguruan periodistaren lana 
(zeregina, mekanika eta eragin soziala), aktualitatea eta komunikabidea 
beraren funtzio eta papera nola definitua izan den jorratuko dugu.  

 
 
2.2.8.1.-Kazetaritza eta komunikabideen karakterizazioa  
 
Kazetaritzaren inguruan, beste lanbide gutxi batzuetan (mediku, artista, 

irakasle, abokatu...) gertatzen den bezala, idealizazio positibo sare bat eraikia 
izan da. Agian, eguneroko lan-mekanikarekin erlazio gehiegirik eduki ez arren, 
oso zabalduta dago periodisten profesioaren mitifikazioa. Herritar eta, baita ere, 
lanbide hortakoen artean1, sinistu eta sentitu egiten da kazetariek 
garrantzitsuak diren gauzak kontatzea dutela beraien zeregina, egia helburu, 
independentzia lankide, bokazioa bultzatzaile eta informazio-askatasuna 
branka dutelarik. 

Telebistaren kasura mugatuz, bi ardatzen inguruan mamitua izan da 
kazetaritzaren idealizazioa: telebistak duen pisu eta garrantzi soziala -
askorentzako informazioa jasotzeko bide bakar edo nagusiena delarik2- eta, 
bigarren, "errealitatearen espilu" modura kontsideratua izana. 

Lehenaren ildotik, Cebrian-ek (1981) egungo munduaren osaketa sozial 
eta politikoan mediak, izan eta, oraindik ere, duen eragina aipatzen du.  

Komunikabide guztien artean telebistak bereiziki duen zentralitate soziala 
(koantitatibo zein koalitatiboki) azpimarratzen da nonahi zeinaren ondorioz 
kazetariarena ere azpimarraturik agertzen den. Garrantzi sozial ikaragarria 
duen komunikabidean lanean ari denez, kazetaria erantzukizun sozial astunaz 
jantzirik proiektatua izaten da.  

 
"Los informativos de televisión tienen una influencia social muy 

grande. La audiencia televisiva es superior a la de cualquier diario o 
emisora de radio y a menudo hasta a la de algunos de estos otros 

                                                 
1Kazetaritzara dedikatzen diren profesionalen soziologia -profesiograma deitzen du 
berak- aztertzen du Manuel de Guzman-ek. Lanean ari diren periodista eta, oraindik ere 
ikasleak direnen artean inkesta baten bidez ikerlariak, besteak beste, honako sailak 
jorratzen ditu: kazetari on baten berezitasunak zeintzuk diren, berriemailearena zein 
profesioekin aldera daiteken, periodistek zeintzuk dituzten balore profesional modura, 
e.a. Ikus: GUZMAN, M. Persona y Personalidad del Periodista. Bartzelona. PPU. 1989. 
2 Populazioarentzako informazio iturri nagusiena izatea eta, beste komunikabideen 
artean duen zentralitateari buruz, ikus: ROBINSON, Joh P. eta LEVY, Mark. The main 
source. London. Sage. 1986. 
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medios juntos. Es por ello que los periodistas de televisión tienen una 
responsabilidad mayor de la que imaginan, puesto que son el único 
canal de comunicación de miles de personas que ni leen periódicos ni 
revistas y ni siquiera eschuchan la radio"(OLIVA eta SITJA, 1992: 213) 

 
Bestetik, telebistak duen "errealtasunaz" baliatuz gertaera soziala eta 

pantailaratzen denaren artean desberdintasunik ez ikustera eramaten gaitu. 
Birtualitate horren eraginez errealitatearen sinonimoak kontsideratuak izan dira 
telebista-albistegiak. 

 
"... enormes posibilidades que ofrece su capacidad mimética de 

reproducir la realidad. El grado de analogía de las imágenes actúa, en 
éste caso, como elemento privilegiado de justificación que permite 
establecer una relación inmediata entre la imagen y lo real. (...)La 
imagen que actuaba como simulacro, como médium entre una 
presencia y un sentido, se ha transformado en mera presencia de lo 
real.(...)La imagen ya no transmite, ya no es vehículo sino presencia 
plena e inmediata de la realidad..." (COLL eta SELVA, 1992, 301) 

 
Telebistaren diskurtsoak duen birtualitateak hala bultzatuta, 

pantailaratutakoa errealitatea beraren islada dela senti arazten zaio 
audientziari.  

 
"Los reportajes para la televisión, cuando son buenos, van más 

allá: se traslada al auditorio al teatro de los acontecimientos, al campo 
de acción, y se le convierte en cierta forma en testigo ocular de ellos." 
(CBS, 1979: 7) 

 
Kazetariaren lan-mekanika eta manipulazioari buruzko zehaztasunik ez 

zaio ikusentzuleari eskeintzen, partehartze horrek esistitzen ez duela 
pentsatzera eramanez. Jarrera hau, beste hainbat bezala, oso barneratuta 
dago kazetaritzaren oinarri teorikoetan. 

 
"Los propios medios de comunicación son los primeros que se 

presentan como los transmisores de la realidad social. La virtualidad 
del discurso periodístico informativo está en sus pretensiones 
referencialistas y cognitivas" (ALSINA, 1989: 13) 

 
 
Esan dugu bada, telebistari pisu eta garrantzi sozio-politiko handia eman 

izan zaiola. Telebistagintzaren historian zehar, boterearengandik kontrol 
politiko-administratiboa ikaragarria jasan behar izan dute telebista kate 
desberdinek (Alvarez, 1989: 306 eta Idoiaga, 1987). Kontrol politikoa, 
gehienbat, albistegietan gauzatu egin izan da, beraiek kontsideratu izan baitira 
telebista-kate desberdinen programazioaren elementu funtsezkoena  Ondoko 
lerroetan, eta adibide gisa, Eusko Jaurlaritzak ETBren hamargarren 
urteurrenean argitaraturiko txostena dugu. Bertan, kanale autonomikoaren 
informazio-zerbitzuek errespetatu behar dituzten erizpideak azpimarratzen dira. 
Aipaturiko txostenean, modu argiz, nahasturik ageri dira aginte politikoaren 
kontrola gauzatuz luzatzen diren erizpideak -"betebeharreko erizpideak" baitira- 
eta, lehen esan ditugun kazetaritzaren mitologiaren osagarriak.  

 
"La ley 5/1.982 de creación del Ente Público 'Radiotelevisión 

Vasca' en su capítulo segundo fija los principios generales sobre los 
que se tiene que basar su actividad y que tienen su aplicación práctica 
en el area informatiava. Estos son algunos de ellos: 
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-La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. 
-La distinción y separación entre información y opinión, 

requiriendo esta última la identificación de quienes la manifiestan. Igual 
tratamiento diferenciado y separado requerirá la publicidad comercial. 

-El respeto al principio de igualdad, al pluralismo político, 
religioso, cultural y lingüístico. 

-La defensa y promoción de los valores cívicos de la convivencia 
reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, en 
defensa del interés general. 

-El respecto (sic) a cuantos derechos reconoce la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía. 

 
En relación a estos últimos apartados hay que añadir otro que la 

Ley 5/1.982 por razones obvias no recoge, pero que hoy en día es 
básico: 

Los Servicios Informativos de ETB hacen suya la política en favor 
de la paz rubricada en el denominado Pacto de Ajuria Enea y en ella se 
basan a la hora de afrontar todas las noticias relacionadas con este 
tema/problema de nuestra sociedad." (Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila, 
1992)1 

Kazetaritza-manualen bidez ere, profesioaren mitifikazio geruza fin bat 
zabaldua izaten da. Idealizazio elementu garrantzitsu eta erabilienetako bat 
"kazetariaren eginbeharra" informazioa eskuratu eta zabaltzea dela eta, berori 
jasotzea, "publikoaren eskubidea" dela definitzean datza. Batzuentzako 
eskubidea dena (informazioa zerbitzu publikoa kontsideratuz) besteentzako 
betebeharra da: informazioaren zerbitzari). 

 
"...el concepto del trabajo en radio y televisión como 'un servicio 

al público'; en otras palabras, la obligación primaria, sino única, de 
todos los trabajadores en esos medios es 'servir a la sociedad' a la que 
pertenecen, con la producción de programas, ya sea de 
entretenimiento, ilustración o información."(HILLS, 1981: 97) 

 
"Muchas -si es que no la mayoría- de las personas que eligen la 

profesión periodísitica lo hacen, en parte, movidos por los valores 
sociales en los que creen: sienten que ese trabajo es una forma de 
hacer algo por el mundo y que promete constituir una ocupación útil en 
el sentido más noble de la utilidad" (PORTER, 1975: 56) 

 
Oso zabalduta dauden teoria horien ondorioz, kazetariaren ekina, 

herritarren eskubide eta bere eginbeharraren artean kokatzen den langintza 
litzateke: 

 
"La definición de profesional de la información ha de centrarse en 

la idea de que es aquel que presta, de un modo constante, un servicio 
mediante el cumplimiento del deber de informar..." (DESANTES, 1989: 
121) 

 
Baina, aipatu dugun idealizazio eta mitifikazioak, kazetaritzaren jarrera 

liberalaren eskutik, bestelako elementu batzuk ere baditu bere gorpuzkeran: 
objektibitatea, inpartzialitatea, egiaztasuna, e.a.. Ondoko lerrootan ikusiko 

                                                 
1Albistegien erizpide hauek, Televisión Españolak (Estatuto de la Radio y la 
Televisión, Ley 4/1980) dituenen egokipen zuzena besterik ez dira. Ikus: Boletin 
Oficial del Estado-ren 11zkia, 1980.eko urtarrilaren 12ko data daramana. Dokumentu 
beraren kopia bat argitaratu zen honako honetan: EBERSOLE, S. E. Manual del 
Operador Profesional de Radio y Televisión. Madril. D.O.R. 1993: 295-308 orr. 
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dugun bezala, kazetariak duen "informatu behar" horri honelako osagarriak 
gehitzen zaizkio. 

 
"...se afirma, ya sea en las leyes, ya sea en la tradición 

consuetudinaria que tiene mayor fuerza que ningún estatuto, que: 
-Un equipo de trabajadores que consideran que su obligación es 

servir a la sociedad a la que pertenecen, no propagando sus ideas 
personales, prejuicios o antojos, sino difundiendo información con 
mayor veracidad, imparcialidad y objetividad posibles. 

-Que es su deber servir al público de esta manera porque es una 
democracia 

-El ciudadano y la sociedad requieren y tienen derecho a toda la 
información veraz, precisa y pertinente sobre cualquier asunto que le 
afecte o pudiere afectarle personalmente ya sea directa o 
indirectamente. 

-Tiene derecho a saber todo lo acontecido, y por qué; y cuando 
el por qué es desconocido o controvertido, debe tener acceso a las 
opiniones diversas de expertos o personas directamente implicadas en 
el tema. 

-Tiene derecho a saber especialmente qué es lo que el gobierno 
propone, y por qué; e igualmente las razones de quienes se oponen a 
ello.  

-Tiene derecho a oír las razones de todas las partes sobre una 
disputa, huelga, etcétera. 

-Tiene derecho a sopesar lo oído por sí mismo. 
 
Y justamente por todo esto, se condiera que las emisoras tienen 

el deber, por un lado de difundir las noticias sin comentario o juicios de 
valor por su parte, y por otro de dar acceso en sus programas a toda la 
gama de razones y opiniones sobre temas controvertidos." (HILLS, 
1981: 91-92)1 

 
Bokazioan oinarritutako eginbehar, ia traszendental horren, bertsio 

gaurkotuago bat da Guzman-ek (1989) eskeintzen duena. Bere idatzian 
agertzen denez, orain arteko profesioaren idealizazioak totem berri bat du, eta 
horren arabera, notizia -zentzu abstrakto eta aseptikoan- da orain sakralizatu 
egin dena eta bere gain hartuz elementu mitifikatzaile guztiak: 

 
"El periodista que es y se siente esencialmente periodista, está al 

servicio de la noticia, y no al servicio de otros intereses; por lo que no 
se siente ni orientador del pueblo, ni educador de masas ni otorga más 
trascendencia a su misión que la que cabe a un buen servicio 
informativo"(GUZMAN, 1989: 234) 

 
Autore berak dioenez, kazetaritzaren inguruan bi ikuspegi nagusitu dira, 

alderdi politiko baten ideal eta interesak defenditzeko modurik/tresnarik 
egokiena dela pentsatzen dutenena eta, berak goraipatzen duen besteen 
jarrera profesionala: notiziaren zerbitzuan daudenena. Bigarren hauen 
karakterizazioa egiterakoan, bere hitzetan esanda: 

 

                                                 
1EHUko Kazetaritza Sailak,1989.ean Bilbon antolaturiko jardunaldietan, George Hills-
ek "Una experiencia desde la BBC" titulupeko ponentzian aipaturiko argudioak 
errepikatu zituen, ikus: PEÑAFIEL, C., IBAÑEZ, J.L. eta CASTILLA M. (ed.). El 
Periodismo audiovisual ante el año 2000. Bilbo. EHUko Argitarapen Zerbitzua. 1990: 
88-92 orr. 
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"...los que creen que la verdadera forma de ser del periodista es 
la del servicio de la noticia -venga de donde venga, cuadre a quien 
cuadre, moleste a quien moleste- al ser un sevicio a la verdad, y se 
tiene el periodismo no como medio sino como fin en sí mismo, como 
profesión independiente, servida por unos profesionales libres que son 
técnicos en la información" (Ibidem, 1989: 235) 

 
Neurriz kanpoko idealizazio planteamendu horiei langak jarriz, eta 

profesioaren eguneroko ezagutza gehiago erakutsiz, Villafañe, Bustamante eta 
Prado-k (1987) notiziak fabrikatzeko prozedurak aztertu zituzten. Irrati eta 
telebistako albistegietan segitzen diren lan-mekanikak arakatuz, aipaturiko 
ikerlariek diotenez, profesionalismo mitifikatuaren defentsaren atzetik, 
kazetarien lanaren legitimazio eta, hori baino gehiago, ikusiezintasuna gorpuztu 
gura izan da. Sakralizazio horren ondorioetako bat kazetarien lanari buruz hain 
ikerketa gutxi egin izana dago.  

"La visión de la información de los medios como una "ventana 
abierta al mundo", como una presentación neutral y transparente de la 
realidad, íntimamente sostenida por los principios liberales (objetividad, 
independencia, veracidad...) no fomentaba precisamente este tipo de 
estudios e incluso tendía a paralizar el interés en torno a las incógnitas 
sobre el proceso productivo general de la información masiva." 
(VILLAFAÑE, BUSTAMANTE eta PRADO, 1987:12) 

 
"Fabricar noticias"-en hiru egileen ustez, orain dela gutxi arte, aktualitatea 

ilustratzeko, etenik gabe notiziak isurtzen zuen iturriaren irudia ontzat eman 
izan da. Continuum informatibo horren menpe eta zerbitzari leialtzat definitua 
izan da kazetaria, bere lanean, iturriak jaurtikitakotik interesgarriena1 
ikusentzuleen esku jarriz.  

"Aktualitatearen notari lana" dela kazetariaren zeregina dugu beste 
mitoetako bat. Aktualitatea, Altheide-k (1976) dioen moduan hor "kanpoan" 
aurkitzen den zerbait bezala aurkeztua izan da; eta, kazetariak notizia -
aktualitatea- aipatzea besterik ez du egin behar izaten. 

Alsina-k (1989) dioenez:  
 
"Este acontecer social cotidiano que se ha definido como "la 

actualidad" debe ser objeto de una pronta desmitificación. Si 
conceptuamos "la actualidad" no ya como todo aquello que sucede en 
el mundo y que pudiera ser transformado en noticia, sino únicamente 
los acontecimientos a los que tienen acceso los mass media, aun así "la 
actualidad", transmitida en forma de noticias, no es más que una 
pequeña parte de estos acontecimientos" (Op.cit.:13).  

 
Cesareo-k (1986) ere, argiki azaltzen duenez, notiziak-albistegiak 

produkzio lan baten emaitza dira, eta kazetariak egintza horretan segituko 
duen lan-mekanikak eragina izango du produktu informatiboan:  
                                                 
1Hemen berriro ere, beste topiko batekin egiten dugu tupust: kazetariak notizia zer 
izango den somatzeko duen ahalmenaz: "olfato", "intuición", "antena" eta sentsibilitatea 
dira gehien erabiltzen diren esamoldeak. Ildo berekoa da Oliva eta Sitjá-k idatzitakoa: 
"Si tiene los ojos y lo oídos bien abiertos, si lee de todo y se interesa por todo, siempre 
puede encontrar un hecho noticiable, algo que merezca la pena hacer público. Así pues, 
ésta es una profesión de 24 horas, en la que en cualquier momento uno puede verse 
obligado a escribir sobre cualquier tema. Si no hay un compromiso con la profesión y 
los deberes que comporta, es muy probable que se acabe siendo un periodista 
mediocre." (Op.cit.: 20) 
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"...cada acontecimiento, en el desarrollo de la realidad, es fruto de 

un proceso y origen de un nuevo proceso, esto es, forma parte de una 
cadena de acontecimientos. Cuando se elige lo que 'será noticia' se 
'corta' esta cadena en un cierto momento, a un cierto nivel. El punto en 
que se realiza este 'corte' depende (...),ante todo, de la estructura y 
organización de las fuentes y de los criterios con que una tal estructura 
ha sido constituida, se desarrolla y se utiliza" (CESAREO, 1986: 61).  

 
Aktualitatea deitua dena jaso eta erretransmititze hutsa egiten duen 

profesionalearen idealizazioa eta goian aipatu diren iritzi kritikodun ikerlarien 
artean kokatzen dira Garcia eta Perales (1992). Bi hauen esanetan oreka 
zailaren atzetik ari dira gaurko kazetariak, izan ere:  

 
"...ahora, los periodistas analizan, valoran y extraen conclusiones 

sobre los acontecimientos, pero, eso sí, intentando al mismo tiempo 
hacer compatible esa interpretación con su papel de notarios de la 
realidad que se limitan a dar cuenta de los hechos." (GARCIA eta 
PERALES, 1992: 142) 

 
Mito eta idealizazio horien bidez, kazetariaren lana, bere produkzio 

mekanika eta, notizia gisa aurkeztuko den horren eragina gerizpean mantendu 
izan da. Cesareo-k (1986) "disimulo" hitza erabili du kazetariaren parte hartzea 
ezkutatzen duen idealizazioa izendatzeko. 

 
"Curiosamente durante mucho tiempo, esa imagen mediadora 

de la propia televisión ha tenido como objeto ocultar cuidadosamente 
la enunciación del medio, utilizando todos los dispositivos discursivos a 
su alcance. (...) Este interés por la ocultación del papel del medio 
justificaba por el hecho de que la asepsia del periodista se consideraba 
la garantía de la objetividad, entendidad como el 'grado cero' de la 
interpretación. (...)... papel de notarios de la realidad que se limitan a 
dar cuenta de los hechos." (GARCIA eta PERALES, 1992: 142) 

 
Lehenago ikusi dugun moduan, Hills-ek (1981), "herri-zerbitzari" deitzen 

dituen kazetariak, beraien eguneroko lanean, eta albistegietan bereiziki, 
inpartzialak, objektiboak, egiazaleak eta zehatzak izan behar dutela 
aldarrikatzen du. 

Baina, eguneroko ekinean, aipaturiko hitz horien atzetik zer dagoen eta 
dituzten adierak, bihurriak bezain hutsak izatea, salatzen du Martin-ek (1993) 

 
"...esta visión idealista y poco ajustada a la realidad que los 

periodistas tienen de sí mismos y de la profesión, y que transmiten a la 
audiencia y a la sociedad en general funciona como elemento 
legitimador de las prácticas profesionales..." (MARTIN, 1993: 2) 

 
Komunikabidearen eta bere baitan lanean ari diren kazetarien 

idealizazioak ezagutu dituen ikur erabilienetako bat objektibitatea1 izan da. 
 

"Objetividad: Obligación que debe asumir el periodista al redactar 
una información evitando al máximo reflejar su opinión al respecto 

                                                 
1Ikus: ALSINA, M. La construcción de la noticia. Bartzelona. Paidós. 1989: 165-176 
orr.; GONZALEZ, N., "Hechos y valores en la narración periodística informativa". 
Comunicación y Sociedad, II bol, 2 zkia. 1989: 31-60 orr. 
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limitándose a contar los hechos tal y como han sido." (MOTA, 1988: 
133) 

 
Baina, Cesareo-k berak azpimarratzen duenez, zaharkiturik geratu zaigu 

objektibitatearen mitoa1. Izan ere, gizartean suertaturiko edozein gertaeraren 
hurbilketan ezinezkoa da kazetaria -zein medioaren- subjektibitatea ezkutatzea: 
elementu batzuk aukeratu eta beste batzuk baztertzen direlako, aukeraketa bat 
egiteaz gain ordenaketa eta antolaketa bat ematen delako, informazio iturri 
batzuk erabiltzen direlako....Arrazoi berbera dela medioa, fakto eta iritziak 
("...los hechos son sagrados; las opiniones, libres" zioen Scott-ek 1926an) 
"bereiztu beharra"-ren defenestrazioa ere ekarriko du mitoen errepasu honek. 

Cesareo-k dioenez, objektibitatearen mitoari azken denboraldi honetan 
totalitatearena gehitu zaio. 

 
"Se postula, en este caso, la oferta al consumidor de todos los 

elementos necesarios para comprender el acontecimiento y su 
significado. Pero, una vez más, se trata de un mito, porque la 
substitución de término 'objetividad' por el de 'totalidad' soluciona sólo 
aparentemente el problema. Parece que se pida a los profesionales de 
la información que renuncien a cualquier tipo de selección, y una 
instancia de este tipo parece cuanto menos veleidosa. No se puede 
pensar razonablemente en órganos de información que se hagan eco 
indiscriminado de todos los acontecimientos.(...)...esos acontecimientos 
perceptibles y comunicables necesitan ser organizados, seleccionados, 
codificados y es esencial la relación entre emisor y receptor, entre 
fuentes, canales y códigos. En definitiva, la información es un 
verdadero producto porque es fruto de un proceso productivo 
específico y organizado." (CESAREO, 1986: 19) 

 
Orain arte ikusitakoa, alegia, kazetaritzaren inguruan eratu diren mitoak 

eta produkzio-lan baten magalean agerturiko idealizazioaren gainetik, 
Garbarinok azpimarratzen duenez badago: 

 
"...un credo profesional de retóricas de fachada y astucias 

tácticas, códigos, estereotipos, símbolos, tipificaciones, 
representaciones de roles, rituales y convenciones, relativos a las 
funciones de los media y de los periodistas en la sociedad, a la 
concepción del producto-noticia, y a las modalidades de su confección."  
(Garbarino, 1985, 25) 

 
 
2.2.8.2.-Komunikabideen lan-mekanikak aztergai 
 
Kazetaritzaren inguruan eratu den mitifikazio sare finaren ondorioz gutxi 

batzuk besterik ez dira izan kazetarien lanari buruz ikerketak egitera "ausartu" 
direnak Mass medien tenpluko isiltasuna hausteko bildurrez edo, kazetaritzaren 
inguruko hizkera bera ere mitifikazio eta abstrakzioz josirik dator. Eskerrak 
Garbarino, Cesareo eta Martin-ek erabiltzen  dituzten esamolde 
desakralizatuek -besteak beste, "notizia-produktua" eta "konfekzio moldeak"- 
bapatean jartzen gaituztela kazetariaren lanaren desmitifikazioaren bidean. 
Izan ere, berriemaileen "praktika profesionalak" aztertzeak, lanbide 
horrenganako hurbilketa hotza eta desidealizatura baikaramatza. 

                                                 
1Kazetarien lanean objetibitateak, baloreak eta ideologiei ematen zaien garrantzia z, 
ikus: GANS, H.J. Deciding what's News. New York. Vintage. 1980: 182-213 orr.. 
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Communication research-ean alegia, komunikazioari dedikaturiko 
ikerketen artean, duela gutxi arte, arreta gehien lortu dituzten alorrak bi izan 
dira: komunikabidetan azaltzen diren mezuen edukina aztertzea, lehena, eta 
horiek, publikoarengan duten eragina zelakoa eta norainokoa den lantzen 
dutenena bigarrena. Ikerketa-kopuru ranking honetan, hirugarren maila baten 
geratu dira, oraintsu arte, mass medietako igorle eta produkzio-mekanikak 
aztertuko dituzten lanak.  

Bi hauei, emisore eta produkzio mekanikaren gain eginiko ikerketei 
buruzko aipamena egingo dugu ondoko pasarteetan.  

Hasteko, igorlei buruzko ikerketa  pare baten berri emango dugu. Lehena, 
gorago aipatu dugun Guzman-en ikerketa-lan bat da zeina kazetarien 
soziologian zentratzen baita. "Persona y personalidad del periodista" bezalako 
lanetan, lanbide honetara dedikatzen direnen ñabardura soziologikoak 
aztertzen dira: berezitasun soziologiko eta kulturalak, karrera estandarrak, 
espektatiba sozialak, testuinguru kulturala, erreferentzia-taldeen karakteristikak, 
auto-ikuspegia, eta abarrak.  

Beste ikerketa batek, Rosa M. Martin-ek buruturikoak, Euskal Telebistan 
lanean ari diren kazetarien "ideologia profesionala" deitu izan denaren berri 
ematen digu. Ikerketa horretan aipatzen diren kazetarien "kultura 
profesionalari" buruzko ideia batzuk laburtuko ditugu jarraian: 

-ETBko kazetariek ere, "profesional on baten" berezitasunak 
markatzerakoan estereotipoetara jotzen dute: osagarri moralak, know how 
idealizatua, independentzia ideologikoa, mugabako ordutegia eta 
errespontsabilitate soziala aipatzen dira. Modu honetara, hau da, beraien lana 
idealizatuz, legitimaturik ateratzen dira, eta kanpoko kritika eta kontroletatik 
libreago sentituko. 

-Notizien interesgarritasuna baloratzerakoan, hartzailegoari buruz duten 
"ezagutza" aipatu egiten dute, naiz eta, erreferentzi talde hurbilena -eta ia 
bakarra- kazetariena izan eta praktikan ikusentzulearen iritzi zuzena jasotzeko 
modurik eduki ez arren. 

-Inpartzialitatea, objektibitatea eta egiazkotasuna aipatzen dute profesioa 
definitzerakoan, ondoko lerroan, instituzio eta aginte politiko-
administratiboenganako erlazioa/lotura estua  agertzen badute ere. Ideario 
politiko pertsonaletik gain profesionaltasuna kokatzen dute. 

 
Baina, igorleei dedikaturiko ikerketa-alor honetaz gain, prozedura 

produktiboei buruzkoak ere interes galanta lortu du aztertzaileen artean. 
Bigarren honen gain dugu segidako lerro sorta.  

Kazetaritzaren inguruan eratu izan den mito eta idealizazio harresiak 
ezkutatu egin du nolabait, notiziak produkzio-lan baten emaitza kontsideratzea, 
eta baita ere, egintza hori burutzeko mekanika eta errutina batzuk egon 
badaudela. 

Ez dugu hemen, lan-prozeduren logikak ezagutu dituen ikerketa-sail 
guztiak aipatuko, baina bai ordea, Wolf-en (1987) eskutik, hauen mugarriak non 
dauden gogora araziko. 

"La investigación de la comunicación de masas" liburuaren egileak 
dioskunez , Gatekeeper -Atezaina- delakoari buruzko ikerketetan (Cantor 
(1971), White (1950), Robinson (1981) eta Donohue, Tichenor eta Olien (1972), 
besteak beste), komunikabide desberdinetan notiziak aukeratzeko orduan 
segitzen diren prozedurak aztertzen dira. Erredakzioetara heltzen den berri 
multzotik, emitituak izango diren apur horietarako bidea zein erizpidez egiten 
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den, alegia, galbahea non eta zein faktore profesionalen arabera erabiltzen 
den. 

Gatekeeping eta Unwitting bias izenaz ezagutu izan diren ikerketa-
korronteek diotenez, notizien aukeraketa egiteko orduan aurkitzen diren 
faktoreen artean koka genitzake: notizien interesgarritasunaz gain, medioaren 
mekanika produktiboak eta baita kolegen erreferentzialtasuna.  

Ikerketa-alor beretsuan garatu zen beste korronte bat Newsmaking izenaz 
ezaguna egin da. Bertan, kazetarien kultura profesionalak eta lan-antolaketan 
sorturiko logika-produktiboa bateratzen dira. Modu honetara, erredakziora 
helduko diren berrien sailkapena egiteko notizigarritasun erizpideak markatuko 
dira, berri batzuk albora utzi eta bestea apur batzuk emitituak izan daitezen. 

 
"La noticiabilidad está constituida por el conjunto de requisitos 

que se exige a los acontecimientos -desde el punto de vista de la 
estructura del trabajo en los aparatos informativos y desde el punto de 
vista de la profesionalidad de los periodistas- para adquirir la existencia 
pública de noticias" (WOLF, 1987: 216) 

 
Notizia kontsideratzen da beraz, bapatean eta boladaka, erredakzioetara 

heltzen diren berri multzotzar horren artean erizpide operatibo batzuen 
ondorioz aukeratuak suertatzen direnak. Notiziak dira, kazetal-makinariaren 
barruan landuak izan daitezkeen produktu informatiboak.  

Albistea produktu modura kontsideratzea eta fabrikazio erizpide batzuk 
egon badaudela aitortzeak, zuzenean eramaten gaitu "notizia balioak" eta  
"errutina produktiboen" aipamenera.  

Newsmaking-aren barruan "notizia balioak" deituak izan direnak hauexek 
dira, Golding eta Elliot-en (1979) esanetan: 

 
"Los valores/noticia son utilizados de dos maneras. Son criterios 

para seleccionar entre el material disponible en la redacción los 
elementos dignos de ser incluidos en el poducto final. En segundo 
lugar, funcionan como líneas-guía para la presentación del material , 
sugiriendo qué es lo que hay que enfatizar, lo que hay que omitir, 
dónde dar prioridad en la preparación de las noticias que se presentan 
al público. Los valores/noticia son por tanto reglas prácticas que 
incluyen un corpus de conocimientos profesionales..." (GOLDING eta 
ELLIOT, 1979: 114) 1 

 
Notizia balioak lau multzotan sailkatuak izan dira: notiziaren edukinaren 

araberakoak; produktu informatiboa gauzatzeko materialearen 
eskuragarritasunaz erlazionaturikoak; ikusentzulearekin lotuta dauden 
erizpideak; eta, konpetentziak egiten duen lanak sorturiko ondorioak. 

Amaitzeko, eta notiziak fabrikatzeko bidean eragina dituzten faktoreak 
aipatzen ari garen honetan, communication research-ak beti azpimarratu izan 
du beharrezkoa zaiela kazetariei "errutina produktiboak" erabiltzea. Izan ere, 
informazioa produzitzeko orduan dauden etaparik nagusienak (batuketa, 
aukeraketa eta aurkezpena) burutu ahal izateko, denbora zein baliabide 
eskasia direla eta hainbat lan automatizatu eta errutinarioak bilakatu beharra 
dago. 

 

                                                 
1Mauro Wolf-en La Investigación de la Comunicación de Masas liburuan agertzen da 
aipu hau, berea da itzulpena beraz. Op. cit. 223 orr. 
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Ikusia bezala, azken denboraldi arte ez dira ugari izan berriemaileen 
nortasun profesional eta lan-mekanikari buruz egin izan diren lanak. Aldi 
berean, telebista zein beste komunikabideen mekanika produktiboa ez da oso 
jorratua izan. Landu gabeko esparru zabal hauetan, bere kasa ibili da, orain 
arte, kazetaritzaren inguruko idealizazio legitimatzailea. Mitifikazio horren 
magalean gorpuztu da aktualitatea neutroa izatearen jarrera, kazetaria 
informazioaren zerbitzari denaren filosofia eta profesioaren inguruko 
idealizazioa1. Guzti hauek oso barneratuta daude kazetaritzaren teorian baina 
baita ere komunikabideen diskurtsoan eta, isladaz, ikusentzuleen artean.  

                                                 
1Euskal kazetaritzaren inguruan eztabaidagai izan diren adierazpen askatasuna, 
boterearekiko harremanak, deontologia profesionala eta beste hainbati buruzko 
artikuluak daude Jakin aldizkarian, 81 zkia. 1994. Bertan David Barbero, Mariano 
Ferrer, Petxo Idoiaga, Luis Mendizabal, Xabier Oleaga eta Ramon Zallo-ren sinadura 
daramaten artikuluak aurki daitezke.  
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III.-HIPOTESIAK 
 
3.1.-Telebista-kanale desberdinek definitzen duten esparru tekniko 

eta informatiboaren bitartez, Euskal Herriaz (politiko, sozial eta kulturalki) 
duten ulerkera desberdina uzten dute agerian .  

Hiru dira Hego Euskal Herrian, programazio informatibo propioz aritzen 
diren emisioak , eta hiruek dituzten oinarri legal, kobertura tekniko eta 
organizatiboan herri honen gaineko adiera desberdina erakusten dute. 

Ildo berean, informatiboki ere, hiru kanaleek erreferentziala duten 
antolaketa politiko-administratiboa dela eta, esparru informatibo eta 
komunikatiboa definitzen dute bakoitzak bere erara. Televisión Españolaren bi 
emisioetan Euskal Autonomi Elkartea eta Nafarroako Foru Komunitatea dira 
abiapuntu eta helmuga, ETBren Teleberriari dagokionez, EAEren antolaketa 
autonomikoaren zentrikotasuna erakutsiz bada ere, bestelako esparru 
geopolitiko orokorrago batzuk ere definitzen dira.  

 
3.2.-Albistegien egituraketa, formalki estandar eta neutroaren atzetik, 

edukinaren elementuen bidez medioaren jarrera politiko, territorial eta 
soziala isurtzen da. 

Toki guztietako albistegiak antzerakoak direla dioenarekin bat, 
hemengoak ere parametro formal eta edukinezkoak ere oso estandarizatuak 
dira. Edozelan ere, bakoitzak bere modu berezira antolatzen du edukina 
apainketa fomalaz jantziz. Edukina eta edukia erlazionaturik daudelarik, batak 
bestea gauzatzen du. Itxuraketa formal homogeneizatuaren atzetik, edukinean 
arakatuz, hiru tele-albistegien arteko desberdintasun somatzen dira. Bakoitzak 
modu bereiztuan ulertzen baitu Euskal Herriaren izakera, osagarri eta egitekoa.  

 
3.3.-ETB, TVEBI eta TVENAk, albistegietan eskeintzen duten edukin 

informatiboaz baliatuz, Euskal Herriaren errepresentazio desberdinak 
zabaltzen dituzte.  

Hiru telebista kanaleek jorratzen dituzten gaien bidez eskeintzen den 
Euskal Herriaren irudia desberdina da. Politikagintzaren presentzia nabarmena 
izan arren guztietan, bestelako bloke tematikoetan eta hauen tratamenduan ez 
dira gauzak berdin erakusten. 

Gainera, albistegia osatzen duten informazioetan pantailaratzen dituzten 
irudi eta pertsonaietan ere desberdintasunak somatzen dira.  

 
3.4.-Albistegietan informazio politiko eta instituzionala zentrala da, 

eta nagusitasun horrek baldintzatu egiten du bertan, hitzez zein ikonikoki, 
agertuko diren gai eta pertsonaia desberdinak.  

Gizartearen baitan dauden tipologia sozio-politiko guztiek ez duten 
albistegietara heltzeko aukera berberak. Agintearen inguruan mugitzen direnak 
beti dute errazagoa informatiboetarako bidea. Politika gaia da nagusi 
albistegietan, eta horrek distortsio handia ekar dezake sozialki garrantzitsuak 
kontsidera daitezkeen gai eta egoeren definizioan. Bestelako esparru 
tematikoek, eta beraiekin erlazionatzen diren pertsonaia zein kolektibitateek ez 
daukate, informazio-saioetan agertzeko aukera haundirik.  

 
3.5.-Euskal Herrirako albistegiak emititzen duten telebista-kanale 

desberdinetan, instituzio politiko-administratiboen diskurtsoarekin 
adostasuna nabaritzen da. Sintonia horren emaitza izan daiteke batak 
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bestea legitimatu eta proiekzio soziala lortzeko bideak eskeintzen 
dizkiola.  

Telebista-kanale desberdinak, instituzionalizio politiko-administratibo 
tresna gisa ulertuak izan daitezke. Telebistek duten emisio-esparru eta 
instituzioen aginte-eremuaren parekatzeaz gain, legitimazioak bestelako bideak 
ezagutzen ditu. Hau da, albistegietan instituzioek daukaten lekutzarraren bidez 
(hitzezko informazioan zein ikonikoan) beraien legitimazioa eta proiekzio 
soziala biderkatzen da.  

 
3.6.-Gizarte soilak informazio-saioetan lortzen duen presentzia oso 

makala da, esan eta egiten denaren hartzaile papera betez, gehienbat.  
Gizartearen baitan, talde formaldu eta instituzioen presentzia oso handia 

denez, bazterturik gelditzen direnak, biztanle soil eta pertsona solteak dira. 
Hauen presentzia informatiboetan, koantitatiboki eskasa, koalitatiboki ere, 
kontatzen denaren "pantaila" izatera kondenaturik daudela dirudi. Aginte-
eremuetatik egin eta esaten direnak eskeintzen direnez albistegietan, hauen 
eragina jasoko dutenak, destinatario gisa besterik ez dira agertuko, horretara 
kondenaturik daudelarik herritar soilak.  
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IV. METODOLOGIA 
 
Ikerketa-lan honetan aplikatu diren teknika koalitatibo eta koantitatiboak, 

biak ere edukin-azterketaren enbor zabalean kokatu badaitezke ere, bakoitzak 
bere ikuspegi propiotik jorratu du Hego Euskal Herrian emititzen diren 
telebista-albistegien mamia.  

Lehengai modura lagin berbera hartuz, metodologikoki bi bide 
desberdinez aritu gara. Ikerketa koalitatibotik zirriborratzen diren makro-
egitura (Van Dijk, 1990) informatiboak (beti ere Euskal Herriaren 
errepresentazioaren azterketa helburu modura edukiz), ikuspegi 
koantitatiboen bidez eskuratzen diren emaitzez aberasten da. Teknika bi 
hauen emaitzak, osagarriak eta elkar aberasgarriak dira, ondorioetan ikus 
daitekeenez.  

 
Hego Euskal Herrirako albistegiak emititzen dituzten kanaleen edukina 

aztertuko dugunez, bakoitzetik lanegunetan eguerdiz pantailaratzen diren 
saioak hartu izan dira. Euskal Telebistaren kasuan, gainera, eta beste 
kanaleetako emisioekin nolabaiteko parekatze linguistikoa lortu asmoz, 
gazteleraz emititzen duena aukeratua izan da, alegia, ETB-2. Euskarazko 
kanalearen azterketa ere interesgarria izan arren, ikerketa honen ikuspegi 
konparatiboa ere balidatuz, gazteleraz emititzen dituztenak hartu ditugu oinarri 
modura. Atal honetan bertan zehazten da jarraitu diren laginketa eta 
tratamendu estatistikoaren oinarriak zeintzuk diren.  

 
Azterketa koantitatiboaren oinarriak azalduko ditugu lehenengo, gero, 

albistegiak lantzeko ikuspegi koalitatiboaren pausoak erakusteko.  
 
 
4.1.-AZTERKETA KOANTITATIBOAREN OINARRI 

METODOLOGIKOAK 
 
Esku artean duzun lan honetan, 1985.ean, Begoña García Nebreda, 

Juan Menor Sendra eta Alejandro Perales Albert-ek, Jose Vidal Beneytoren 
zuzendaritzapean definitituriko metodologia ia berbera erabiltzen da1. 
Aipaturiko metodologia hori, International Sociological Association-ISA 
delakoak antolatutako "Telediarios y Producción Social de la Realidad" izenaz 
1981, 1982 eta 1984 urteetan nazioarte mailan eginiko bilera eta 
kongresuetan landutako ikerketa-lan orokorraren barruan kokatzen da. 
Nazioarte mailako azterketaldian, Estatu espainiarreko lantaldeak alor 
metodologikoa jorratu zuen gehienbat. Lan horren egokitzapena da gure iker-
lan honen metodologia, beti ere, ikuspegi eta helburuen berezitasunak hala 
eskaturik, beharrezkotzat jo ditugun moldaketak txertatu ditugularik. Gure 
helburua ISArena baino zehatzagoa denez, Euskal Herriaren errepresentazio 
mediatikoa hiru telebista-kanaleetan nola egiten den aztertzea, ikerketak 
hainbat elementu moldatu behar izan ditu. Besteak beste, lurraldetasunaren 
errepresentazioari buruzko atal oso bat eraiki dugu, osagai honen garrantzia 
                                                 
1VIDAL BENEYTO, J. (Znd.); GARCIA NEBREDA, B.; MENOR SENDRA, J. eta 
PERALES ALBERT, A.: Telediarios y Producción de la Realidad.(faksimila) 
Universidad Internacional Mendendez Pelayo eta Ente Publico Radiotelevisión 
Española. 1985 . 
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handia delako. Bestelako alorretan, ikerketa desberdinetan aplikagarria 
gertatu den ikerketa metodologia praktikan jarri da.  

 
Aipaturiko metodologian zehazten denez, ikerketa-lan honetarako ere, 

telebista-albistegien edukina aztertzeko bi osagarri kontuan hartu dira: 
konponente hitzezkoa eta ikonikoa. Hitzezko edukinak, esan eta irakurria izan 
dena hartzen du bere baitan. Ikonikoari dagokionez, bertan kokatzen da 
ikusten den guztiaren azterketa, berarekin batera agertzen den hitzezko 
informazioarekin lotuta egon edo ez. 

Ikerketa burutu ahal izateko erabili diren lehengaiak, azterturiko telebista-
kateen albistegien grabazioak eta hauen transkripzioak izan dira. 

Landuak izan diren eguneroko albiste-saio desberdinetan bereizgarri 
formalak aurkitu baldin badira ere, guztietan ardatz orokor bat ikusi da: 
aurkezleak hitzez ala bideoz aurre-grabaturiko informazioen multzo bat 
eskeintzen dutela. Lehen kasuan zein bestean, telebistaz emitituriko 
informazio horiek osagarri ahozkoa eta ikonikoa daukate. Modu honetara, 
bestelako terminologia nahasgarriak albora utziz ("notizia", "bideo", 
"erreportaia", "elkarrizketa"...), landuak izan diren telebista-kateetako 
albistegietan, edukin-azterketa-unitate minimo modura, Informazio Unitateen 
Katea (IUK) hautatu dugu, operatiboki askozaz ere praktikoagoa iruditu 
zaigulako. 

 
Ikuspegi koantitatiboaren oinarri metodologikoak1 azaltzen ari garen 

azpiatal honetan adierazgarria da ondoko grafikoa, non albistegien informazio 
ikoniko eta hitzezkoaren unitateak nola erlazionatzen diren azaltzen den. 

 
 
1. grafikoa: Albistegiaren elementuen arteko harremana. 
 

Edukin berbala: Informazio Unitatea (IU)

Edukin Ikonikoa: Segmento Ikonikoa (SEGI) + Aktantea (AKT)

IUK

IUK

Informazio
Unitateen Katea

ALBISTEGIA

…/…  
 

4.1.1.-Informazio Unitateen Katea (IUK) 
 
Informazio Unitateen Katea (IUK) modura izendatu duguna, tematikoki 

erabat definitua den gai nagusi baten inguruan ordenatzen diren Segmentu 
Ikoniko eta Informazio Unitate2 desberdinen bateratzailea da. IUK bera, 
albistegiaren hasieran, bloke nagusian edo amaieran ager daiteke bere 
izakera galdu gabe. Esparru tematikoa zentrala denez IUK-ren definizioan, 
beharrezkoa izan da lehenik eta behin gai-zerrenda garbi eta operatibo bat 

                                                 
1Informazioa ikoniko eta hitzezkoa biltzeko erabili diren kode-fitxa eta kategoria eta 
kode-taulak ikus daitezke Eranskinetan, VIII. atalean.  
2Aurreraxeago zehazten da Segmento Ikoniko eta Informazio Unitatearen esangura.  
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osatzea, albistegian agertzen diren guztiak hartuko dituena eta kaltegarriak 
suerta zitezkeen erredundantziak ekiditeko  

Segidan datozenak dira, Informazio Unitate Kate-IUK-ren barruan aztertu 
diren aldagai desberdinen inguruko azalpenak. 

 
 
4.1.1.1..-Identifikazio elementuak. 
 
Ataltxo honetan zehazten diren galderen bitartez, IUK bakoitza, garbiki, 

laginaren barruan lekutzen da eta, hori baino zehatzago, telebista-kanale eta 
egun bateko albistegiarekin lotuta definituko da. IUK bakoitzak, albistegi 
desberdinekin erlazionatuta egotearen marka eramango du bere baitan 
segidan zenbakitua izan delako (zenbaketa kontsekutiboa albistegi 
bakoitzerako). 

 
 
4.1.1.2..-IUK-ren kokapena 
 
Galdera multzo honen bitartez, IUK bakoitzak albistegiaren barruan 

betetzen duen lekua zehazten da(hasierako aipamena, titularrak, bloke 
nagusia edota amaiera zein euskarazko laburpena). Kontuan hartu 
beharrekoa da IUK bakoitza toki bat baino gehiagotan ager daitekeela, beraz 
aldi berean konputatua izan daitekeela hasierako aipamenean eta bloke 
nagusian zein euskarazko laburpenean. Hutsaz markaturiko kasileroan, 
albistegi horretan esistitzen ez duen lekua markatu nahi da, izan ere aztertu 
ditugun telebista-kate batzuetako albistegietan ez baita euskarazko laburpenik 
edo hasierako aipamenik erabiltzen. 

 
 
4.1.1.3.-Barne-egitura: IUK agertu deneko sekzio/atal/multzoa 
 
Arestian aipatu dugun bezala, IUKetan banatu daiteke albistegia, baina  

gainera, Informazio Unitateen Kateak nolabaiteko multzo edo sekzioetan 
agertzen dira pilatuta, informazio-saioaren barruan sekzio gisakoak sortuz. 
"Sekzio" deitu ditugun multzo horiek bi arrazoi nagusi direla eta sortuak izan 
daitezke: sekzioaren gaia, bata, eta IUK desberdinek betetzen duten esparru 
geografikoagatik bestea. Esandakoaren arabera, albistegien egituraketari 
dagokionez, IUK desberdinak presente dauden lekuak aztertzeaz gain 
(hasierako aipamena, titularrak, bloke nagusia...), pilatuta agertzen diren 
moduan. Lehen galderak (8.zenbakia daramana) beti baiezko erantzuna 
jasoko du, IUK bakar batez ere sor daitekeelako sekzioa deritzoguna. 
Ondorengoetan, jakin nahi da ia IUK konkretua gai orokor bakar baten bitartez 
defini daitekeen ala ez, bietatik edozein erantzun eta gero, zein(tzu) 
den(diren) gai hori(ek). 9. galderaren bitartez ondoriozta daitekeenez, 
"sekzioa" gai bakar batez osa badaiteke 10etik 16ra bitartekoetan erantzun 
bakarra jasoko du, baina gai ugariak soma badaitezke sekzioan, tematikoki 
ere pluralak izan daitezke agertzen diren erantzunak.  

18tik 24ra bitarteko galderekin, definitua izan den "sekzioak" nolako 
esparru geografikoa betetzen duen jakin gura da. Giltza gisa funtzionatzen 
duen galderan (17.zkia.) definituriko esparrua homogeneo eta bakarra den ala 
ez ikertu nahi da, ondorengoen bitartez somaturiko esparruaren zabalera 
zehazten delarik: EAE, NKA, EH-4, EH-7...Galdera multzo honetan ere, 
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erantzun bat baino gehiago jasotzea logikaren barruan dago, izan ere, egon 
daitezkeelako esparru desberdina betetzen dituzten IUK-k "sekzio" berean 
pilatuta. 

Albistegiaren barruan "sekzioak" eratzearen inguruko galderez 
amaitzeko, berorren eraikeraz itauntzen da: ia modu errazean identifika 
daitekeen "sekzioa", eta nolatan: lokutoreak aipatzen duelako bere izakera eta 
hasiera, kareta-anagrama ala sekzioa beraren kareta erakusten delako, ala 
lokutoreak aldatuz edo beste teknikaren bat erabiliz sekzioaren 
hasiera/amaiera markatzen delako. Sekzioaren eraiketari buruzko galdera 
hauetan ere, erantzun bat baino gehiago jasotzea logikaren barruan dago. 

 
 
4.1.1.4.-IUK-ren edukinean azterturiko elementuak 
 
Atal honetako galderen bitartez lortu gura den informazioa edukinaren 

ardatz tematikoarekin dago erlazionatuta. Lehenaren bitartez (30.zkia.), IUK-
ren barruan ikutu politikoa emango dion elementuren baten presentzia 
kontrolatu nahi da. Aipaturiko ikutu politikoaren presentzia hori, IUK-k, besteak 
beste, duen subjektu, gai, edota Destinatarioak politika munduarekin 
harremana edukitzetik etor dakioke. Modu honetan, hainbat IUKetan, gai 
nagusia tematikoki bestelakoa izan arren, ikutu politikoaz markaturik ager 
daiteke. 

Ondorengo galderaren bitartez (31.zkia.), IUK bere osotasunean nolako 
esparru tematikoan koka daitekeen zehazten da. Zortzi dira definitu izan diren 
esparru posibleak, hauetatik azkena definitu ez direnentzako tokia uzten 
delarik. 

32. galderaren bitartez, eskuartean harturiko IUK egungo 
ordenuarentzako neutroa, positiboa ala negatiboa den jakin gura da. 
Erantzunaren bitartez, IUK-k aportatzen duen informazioa agintean dauden 
balioak eta status quoaren ikuspegitik ona, txarra ala neutroa den zehazten 
da. 

 
 
4.1.1.5.-IUK-ren neurriei buruzko aldagaiak 
 
Azken hiru galdera hauek, hasieran definigarri gisa definitu ditugunen 

osagarritzat har daitezke, IUK-ren iraupen desberdinak zehazten dituztelako. 
Izan ere, iraupen orokorraz gain, definitu nahi izan da ea IUK, bere 
osotasunean kokatzen den ikerketa-lanaren barruan ala ez, eta horrela bada, 
zenbatekoa den aztertu den zatiaren iraupena. Aipaturiko aukera horiek 
ulertzeko kontuan hartu behar da, nazioarte eta Estatu espainiar zein 
frantziarreko berriek, Euskal Herrian eraginik erakusten ez badute, ez ditugula 
aztertu. Esandakoaren arabera, IUK batek ez balu inolako eraginik Euskal 
Herrian, baztertua izango litzateke, eta harreman hori partziala balitz, zatiaren 
iraupena markatuko litzateke bakarrik. 

 
Hasieran zehaztu denez, albistegiak Informazio Unitate Katez osaturik 

agertzen dira, eta hauek konponente hitzezkoa eta ikonikoa daukate. Bi 
osagarri horiek batera ikertuak izan badira orain arte, hemendik aurrera, 
ikerketa honetan aplikatu den metodologian aurrerapausu bat emanez, banan 
banan landuko ditugu. Ondorengo ataletan beraz, IUKen konponente 
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hitzezkoa eta ikonikoa aztertuko ditugu bakoitza bere aldetik, oso modu 
zehatzean. 

4.1.2.-Informazio hitzezkoaren ikerketa: Informazio Unitatea (IU)  
 
Telebistako profesionalak zein elkarrizketatuak eta deklarazioak egiten 

ateratzen direnek esaten dituztenak aztertuko ditugu hemen, berauek osatzen  
baitute informazio hitzezkoa kontsideratzen duguna. Hauen artean kokatzen 
dugu baita ere teleprinterrean idazten dena, ezer baino gehiago testuala 
izanik, hitzezkoa delako ematen den informazio moeta. 

Lehen esan dugun bezala, IUKek osagarri gisa dituzten bi 
elementuetatik, hitzezko eta ikonikotik, bataz arituko gara hemen. 

IUK-ren hitzezko informazioa ikertzeko helburuak, berorren unitate 
txikienak definitu eta aztertzera garamatza. 

Informazio Unitatea da ahoz adierazten denaren unitaterik minimoena. 
IUa osatzeko Subjektua eta Ekintza besterik ez ditugu behar, gainontzeko 
elementuak (Destinatarioa eta Gaia) osagarriak izan daitezkeelarik eta ez dira 
kasu guztietan presente izaten.  

IUK-rekin bezala, Informazio Unitatearen (IU) barruak aztertu ahal 
izateko beharrezkoak dira identifikagarri gisa funzionatzen dituzten galderei 
erantzutea. 

 
 
4.1.2.1.-Identifikazio elementuak 
 
Galdera hauen bitartez, IU bakoitza dagokion IUK-rekin erlazionatzen da 

eta hauek, parte diren albistegiekin. IUK-ri buruz esandakoaren antzera, 
Informazio Unitate bakoitza zenbakiturik agertzen da bere IUK-n, 
kontsekutiboki. 

 
 
4.1.2.2.-IUa bere osotasunean 
 
Lehen maila honetan, IUa bere osotasunean aztertu gura da, 

albistegietako hitzezko informazioa aztertzeko orduan unitate txikiena den 
heinean. Horretarako beharrezkoa da jakitea non agertzen den aipaturiko IUa 
(hasierako aipamenean, bloke nagusian, euskarazko laburpenean...) eta IU 
horren inguruko bestelako xehetasunak. Esate baterako, IUak dituen 
osagarrietan agintean dagoen ordenuarentzako neutroa, positiboa ala 
negatiboa den informazioa ematen den. Gainera, IUa pantailaratzerakoan 
egon daitezkeen bi enfatizazio moetak kontrolatzen dira 10 eta 11. zenbakien 
bitartez: esandakoa egia den zalantzan jarri ala azpimarratzeko elementuak 
eta IUa berari buruz kazetariak zein deklarazioak egiten dituen edonork 
eginiko balorazio esplizitorik ote dagoen.  

 
Lerro batzuk lehenago esan bezala, Informazio Unitatea da albistegien 

osagarri ahozkoaren unitate txikiena, baina IUak, izakera propia eduki ahal 
izateko gutxieneko beste bi elementu behar ditu: Subjektua eta Ekintza eta, 
aukeran beste bi hauek: Destinatarioa eta Gaia deitu ditugunak. Esandako 
hauekin batera, informazio Geopolitikoa deitu duguna legoke, alegia 
Subjektua, Ekintza, Destinatarioa edota Gaiari buruzko leku esplizitazioak 
emango dituzten elementuak. 
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Informazio Unitateak definitzea eta identifikatzea oso beharrezkoa da 
operatiboa izango den tresneria metodologikoa eraiki ahal izateko. Izan ere, 
helburua albistegien hitzezko edukina aztertzeko beharrezkoa den teknika 
sortu eta martxan jartzea baitzen, horretarako, linguistika, soziologia, logika 
eta beste zientzien artean zubi bat eraikiz. 

Aipatu dugun bezala, IU bat isolatu eta aztertu ahal izateko beharrezkoa 
da behintzat Subjektu bat eta berarekin erlazionaturiko Ekintza bat 
identifikatzea. Halere, elkarren artean erlazionaturiko Subjektu definitu bat 
baino gehiago balego edota Subjektu berak Ekintza definitu bat baino gehiago 
egingo balitu, beste horrenbeste IU konputatuko genituzke. Esate baterako, 
IUK batean aipatzen bada Subjektu batek bi ekintza, definituak bezain 
bereiztuak, burutzen dituela, esango dugu hor bi IU desberdin daudela. Modu 
berean, bi Subjektu desberdin ekintza moeta bera egiten lokalizatzen 
baditugu, hor ere bi IU daudela esango dugu, inolako zalantzarik gabe. Logika 
beraz, IU berri bat zenbatuko dugu tipologikoki berria den Destinatario 
bakoitzeko, eta gauza bera gertatuko da Gai/Arazoa aldatzen den bakoitzean. 

Edozein kasutan ere, laginean aztertuak izan diren albistegietan 
beharrezkoa izan da estu-estu ibiltzea IUak definitzerakoan , neurriz kanpo 
eta inolako abantailarik ekarriko ez lukeen kopuruen tranpa sahiestearren. 

 
 
4.1.2.3.- Subjektua 
 
Informazio Unitatearen (IU) Ekintza burutzen duen egilea da Subjektua. 

Hitzezko informazioan agerian egon ala ez, Subjektua izateko nork duen 
ahalmena eta nork ez erabaki nahi da hemen. Edozelan ere, ez da pentsatu 
behar Subjektutzat, pertsona solteak bakarrik kontsideratzen ditugunik, izan 
ere, talde moeta desberdinak, instituzioak eta, baita ere, ente naturalak 
ematen den informazioaren egile gisa hartzen baitugu eta, beraz, Subjektu 
izakera propioa aitortzen. Baina, batzuetan, esaldi pasiboetan edota 
Subjektua ezkutuan mantentzen den kasuetan esate baterako, Subjektua eta 
Destinatarioa tokiz kanpo agertzen dira, halakoetan birreraiketa logikoa 
aplikatuko dugu. Alegia, IUan ematen den informazioa birrantolatu, ezkutuan 
ala lekuz aldatuta agertzen dena bere hartara itzul araziz. 

Subjektua, IUaren oinarrizko elementuetarikoa, sakonean aztertu dugu 
arreta honako hauetan jarriaz: 

   -agerian/ezkutuan egotea 
   -pertsonalizazio maila 
   -nortasun soziopolitikoa 
   -nortasun geopolitikoa 
 
Lehen galderaren bitartez, arestian zehaztu dugun bezala, IUaren 

Subjektua agerian dagoen edota birreraiketa logikoa aplikatu beharko ote 
zaion, nor den jakiteko eta ezkututik ateratzeko. 

Subjektua gainera, sei pertsonalizazio mailatan sailkatu dugu pertsona 
soltea (gizakumea ala emakumea), talde informala (artikulazio iraunkor eta 
antolaturik ez duena: jende multzoa, gizartea, herria...), talde formala (alderdi 
politikoak, sindikatoak, elkarteak eta oro har eraketa egonkor eta arautua 
duten kolektiboak), instituzioa eta, azkenik, entitate naturala deitu duguna, 
alegia, natura, animaliak edota zortea. 

Nortasun soziopolitikoari buruzko galderaz, Subjektuak gizartean ematen 
diren kargu, lanbide, errepresentazio eta abarretan non koka daitezkeen jakin 
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nahi da. Oso tipologia zabala eskeintzen da nortasun soziopolitikoa 
definitzerakoan, nahiz eta hauek orokorragoak diren, 16 taldetan laburbildu  
daitezkeen. 

Azken galderari erantzunez, Subjektua geopolitikoki non koka 
dezakegun jakingo dugu: lokalena den komunitate autonomotik, Euskal 
Herriaren konkrezio zabalagoetara edota mundu mailakoetara pasatuz. 

Amaitzeko, eta IUaren beste elementu guztiekin egingo dugun bezala, 
enfatizazio lana bete dezaketen elementurik ote dagoen aztertzen da. 
Azpimarraketa ahozkorik balego, positiboa (enfatizatzailea), negatiboa 
(desenfatizatzailea) edota, periodistikoa kontsideratu ditugunak egon daitezke. 
Azpimarraketa, IUaren egituran soma daiteke, bai eta hitzen aukeraketan, 
zein hori baino zuzenagoa den adjektibazioen bitartez. 

 
 
4.1.2.4.-Ekintza 
 
Subjektuaz ari ginenean idatzi dugun bezala, Ekintza da IUaren beste 

osagarri ezinbestekoa . 
Albistegietako hitzezko informazioa aztertzen ari garen parte honetan, 

garbi dago, IUK-k osatzen dituzten IU desberdinetan gauzak esan egiten 
direla, alegia ahoz transmititu. Baina, zentzu zabalenean, IUetan agertzen 
diren pertsonaiak bi Ekintza moeta burutzen ageri dira: zerbait Esaten ala 
Egiten, eta horrelaxe bereiziko ditugu. 

Esatearen multzoan kokatzen ditugu iritzi emateak edota deskripzioak 
azaltzen direnekoak. Eta egitearen zakuan leudeke partehartze fisiko zuzenaz 
ari direnak: inauguratu, tirokatu, besarkatu, aukeratu... 

Bi multzo hauen barruan aukera desberdin dexente aurki daitezke: 
  -Esate deskribatzailea: zerbait/norbaiti buruz iritzia ematea baino 

horren  deskripzioa egiten denean 
  -Esate baloratzatzailea: azalpenean esalearen iritzia agerian 

uzten denean 
  -Eginahiaz loturiko esate intentzionala: zerbait egin edo gertatu 

dadin desioa azaltzen duenean Subjektuak 
  -Eginahalaz loturiko esate intentzionala: Subjektuak zerbait 

egiteko duen ahalmenaz erlazionaturiko azalpena 
  -Esate intentzional konpultsiboan, Subjektuak duen eginbeharra 

edo derrigortasuna hitzez adierazten duenean. 
 Egiteaz erlazionaturiko Ekintzen artean hiru daude: 
  -Ekintza errituala: protokoloa eta erritoa ardatz modura dutenak 

("Gloria Urtiaga, esposa del Lehendakari Ardanza, ha inaugurado 
oficialmente..."). 

  -Ekintza barne-aldakorra: Subjektuak egindakoa bere baitan 
eragina duenean, bakarrik ("EE elige nueva ejecutiva de consenso"). 

  -Ekintza kanpo-aldakorra: egileengan baino eragina inguru 
zabalagoan dutenak ("La Audiencia Provincial de Pamplona ha condenado a 
...") 

  -Bestelakoak: aipaturikoen artean kokatzerik ez dagoenean IUan 
azaldutako ekintza. 

 
Gainera hitzezko informazioaren Ekintza desberdinek istilua edo 

kontsentsua plantea dezakete, adierazitako jarrera bortitz, kaltegarri edota 
berez perbertsoa denean ala, hitzarmena, adostasuna, akordioa, batasuna eta 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  108

hobekuntza konnotatzen dutenean. Bien artean geratzen da, neutroa deitu 
duguna.  Ekintzen karakterizazio hau, IUa bere osotasunean aztertu 
dugunean egindakoaz apartekoa da, zeren eta litekeena da ekintza istilutsua 
azaltzea agintean dagoen ordenuarentzako onuragarria den IU baten, ala 
alderantziz. 

Ekintzaren NOIZ markaren bitartez jakin dezakegu gaurkotasunaz 
nolako lotura duen ahoz adierazitako Ekintza moeta, alegia, gaurkotasunari 
atxikitzen zaion  ala ez. 

Subjektuari buruz hitz egin dugunean bezala, azpimarraketa positibo, 
negatibo edota periodistikoa ager daitezke Ekintza desberdinen inguruan (Ikus 
Subjektuari buruzko Azpimarraketaren azalpenak). 

 
 
4.1.2.5.-Destinatarioa 
 
IUaren Destinatarioa da, Ekintzan azaltzen dena jaso, sufritu edota 

eragina berarengan edukiko duen agentea. Destinatarioaren presentzia ez de 
beharrezkoa Informazio Unitatea definitu ahal izateko, izan ere, IU asko eta 
askok ez dute ageriko Destinatariorik edukitzen. Gure ikerketan, argi eta garbi 
agertzen diren Destinatarioak hartuko dira kontuan. Bestalde, Subjektu edota 
Ekintza beraren Destinatario bat baino gehiago aurkitzen diren kasuetan, IU 
desberdin gisa zenbakituak izango dira: hiru Destinatario desberdin, bada 
beste horrenbeste IU. 

Destinatarioaren nortasuna arakatzeko erabili diren galderak Subjektuari 
eginiko berberak izan dira: Destinatarioaren pertsonalizazio maila, tipologia 
geopolitikoa eta ea Destinatarioaren inguruan enfatizazio moduren bat erabili 
den ala ezta nolakoa (Ikus Subjektuaren enfatizazioari buruzkoa). 

 
 
4.1.2.6.-Gaia 
 
Informazio Unitatearen (IU) Ekintzan azaltzen denaren izateko arrazoia, 

edukia, ondorio eta gauzatzea planteatzen dituen elementua da. Gaia deitu 
dugun IUaren elementu opzionalak (beharrezkoa ez dena IUa sortzeko eta 
hainbat kasutan agertzen ez dena) Ekintzaren zer, zertaz, zergatik, zertarako 
edota zein ondorio izango duen azaltzen du.  

Gaiaren azterketa beraz, berorren presentzia argitzeko galderaz hasten 
da, gero Ekintzak planteatutakoaren zergatia (motibazioa) edota ondorioa 
(efektua) argitzen dituen zehaztuko delarik. 

IUa bere osotasunean eta Ekintzaren baitan aztertua izan den bezalaxe 
Gaiaren barruan Istilua/Kontsentsua elementurik ba ote dagoen begiratuko da. 

Gaiaren elementu garrantzitsu eta definitzailea da bere esparru 
tematikoa: politika, biolentzia politikoa, ekonomia, kultura, gizartea, kirolak, 
eguraldia edota bestelako aukera zabalean nork kokatzen den (54 posibilitate 
eskeintzen dira aipaturiko zortzi multzotan pilaturik/birkodeturik). Gainera, 
sarri, tematikoki erabat definitua agertu arren IUaren Gaia, elementu politikoz 
bustirik agertzen den kasuetarako ere, nortasun politikoari buruzko galdera 
erantsi zaio. 

Gaiari buruzko itaunketari amaiera emanez, elementu azpimarratzaileen 
presentzia eta nolakotasuna kontrolatu nahi dira. 
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4.1.2.7.-Informazio Unitatearen geopolitika 
 
Galdetegiaren atal zabal honen bitartez, IUaren Ekintza non kokatzen 

den eta berorrek sorturiko ondorioak non duten eragina zehaztu gura da. 
Albistegietako ahozko informazioan azaltzen diren bi esparru horiek 
definitzeko, ekintzena eta eraginena, antolatu da atal hau. Gainera, 
interesgarria bada Ekintza eta ondorioak non kokatu diren, baliotsua da baita 
ere bi kokapen horiek nola, nork eta zein esplizitazio moetaz (geopolitiko-
administratiboa) eginak izan diren jakitea. 

Bi dira beraz, Ekintzaren kokapenaz azterturiko esparruak: non gertatu 
den eta eragina non izango duen zehaztekoak, biei galdera berberak egingo 
zaizkielarik. 

Esplizitazio geopolitikoen presentzia ziurtatu eta gero (32 eta 42 
galderak), zein elementu erabiliz egina izan den landuko da: 

   -toki ala jabetza adberbioak erabiliz (33 eta 43  
  zkia.) 

   -toki edo entitate izenak erabiliz (34 eta 44) 
   -zentzuz geokomunitarioa duten esamoldeak   

 erabiliz (ikus 35 eta 45 galderetan agertzen den   
 zerrenda luzea) 

Esplizitazioa nola eta nork egina den ikertzen da gero: 
   -nork egin duen esplizitazioa (36-37-38-39 eta   

 46-47-48-49 zkia.) 
   -tokiizenak zein hizkuntzatan eman diren (40-50 zkia.) 
Eta azkenik, IUan hitzez esandakoaz bat ala kontra, zein den benetan, 

ekintza gertatu eta eragina izan dueneko tokia, alegia toki erreala (41 eta 51 
zkia.) 

 
 
4.1.2.8.-Esalearen inguruan aztertutako elementuak 
 
Galdera honen bitartez, esalearen oinarrizko nortasuna zehaztu gura da, 

izan ere Informazio Unitatea (IU) entzuna izateko esatari profesional ala ez 
den baten presentzia beharrezkoa baita. Bi horiek dira, instantzia esalearen 
inguruan antolatu ditugun bi multzoak: profesionalak (nagusia, lagungarria, 
OFFean dagoena, lokutore espezialdua edo korrespontsala) ala profesionalak 
ez direnena (lekukoa, bereizlaria, talde fromal edo instituzionalaren eleduna, 
partehartzailea, esale anonimoa eta abarra). 

 
 
4.1.3.-Informazio ikonikoaren azterketa 
 
Eskuartean darabilgun metodologiaren arabera, albistegiak Informazio 

Unitateen Kateez (IUK) osaturik ageri dira, eurak izanik informazio saioen 
edukin ikoniko eta hitzezkoa batera definitzeko elementuak. Albistegietan 
aurki daitezkeen Informazio Unitateen Kateen (IUK) azterketan, esan bezala, 
bi osagarriak, hitzezkoa eta ikonikoa, bata zein bestea, IUK, bloke definitu eta  
erabat zedarriztatuan ageri dira. Lehenaren azalpenean, hitzezko 
informazioaz aritu garenean, definitua dugu Informazio Unitatea (IU) hitzezko 
edukinaren unitate guztiz oinarrizkotzat. Oraingoan, edukin ikonikoan 
zentratuko garenez, ikusten denaren unitate txikiena dugu taxutu beharrekoa.  
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Zeren eta, Informazio Unitatea (IU) baliagarria bazen osagai hitzezkoaz 
aritzeko ez da berdin gertatzen osagai ikonikoaz,. ezinezkoa baita hitzezko 
informazioari aplikaturiko arau sintaktikoak imajinen munduari egokitzea. 
Hitzezkoa den informazioaren muga estuetatik kanpo dabil edukin ikonikoa. 
Berori definitzeko beraz, ahozkoaren neurketa-unitateak alde batera utziz, 
IUK-ren barruan tipologikoki definitua eta erabilgarria den osagai ikonikoa 
zehaztu beharra dago. Unitate hori, Segmentu Ikonikoa izendatu duguna da. 

Segmentu Ikonikoa (SEGI) aztertzerakoan bere baitako edukin, soporte, 
transmisio moeta, soinu, agertzen den esparru ikoniko, eta imaginaren 
konposaketa, enkuadre edota soporte tekniko lagungarrien erabileran 
zentratuko gara. 

 
Albistegien ikerketan alderdi ikonikoari dedikaturiko atal honetan, 

imajinetan agertzen diren subjektuei dagokie. Hau da, guk Aktanteak deitu 
ditugunei dedikatu diegu azken atal hau. Azken atal horretan, hitzezko 
informazioan Subjektuari ematen zaion garrantzi berbera emanez, agertzen 
den Aktantea ikertuko dugu sakonean, besteak beste: tipologia sozio eta 
geopolitikoa, pertsonalizazio maila, ekintza ikonikoak, ko-aktanteak eta 
abarrak aztertuz. 

 
Azalpen metodologiko honen hasieran aipatu dugun bezala, Vidal 

Beneytoren taldearen lana erabiltzen da oinarri modura, alderdi ikonikoari 
dagokionez ere, aldaketa txiki batzuk besterik ez dira-eta egin gure kasu 
konkretuari egokitu ahal izateko. 

 
 
4.1.3.1.Segmentu Ikonikoa (SEGI) 
 
4.1.3.1.1.-Identifikazio elementuak. 
 
IUK deberdinetan agertzen diren Segmentu Ikonikoen (SEGI) azterketari 

dedikaturiko kode-taulan ikus daitekeenez, lehen galderen bitartez SEGIa 
identifikatzen da: zein telebista-kateetan agertzen den, zein IUK-ren barruan 
eta zein Informazio Unitateren ondoan (zeintzurekin batera denboran, alegia). 

 
 
4.1.3.1.2.-IUK-ren kokapena 
 
Albistegiaren barruan dauden bloke desberdinetatik zeinetan kokatzen 

den Segmentu Ikonikoa aztertzen da. 
 
 
4.1.3.1.3..-Iraupena 
 
SEGIaren iraupena, segundutan, neurtzen da hemen. 
 
 
4.1.3.1.4..-Irudiaren Balio errepresentazionala 
 
Ikerketaren parte honetan, esan eta ikusten denaren arteko erlazioan 

sakontzen da. Sei dira ikoniko eta ahoz ematen den informazioaren lotura 
arakatuz definituriko posibilitateak. 
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-Zarata Irudia: gertatu dena eta ikusten denaren arteko inolako 
hurbilketarik erakusten ez duten irudiak dira, seguruenik akats tekniko edo 
materialen ondorioz edota ezagutzen ez diren deskodeketa arauen emaitzez. 

 
-Irudi Mediatzailea: guztiz instrumentalak diren irudiak dira hauek, 

gertatu dena erakutsi baino berari buruz hitzegiteko aitzakia eskeintzen 
dutenak. Gertaerarekiko hurbilketa erreferentzialik inondik ere ez dutenak. 
Mediatzaileak dira beraz, enunziatzaileen irudiak (aurkezleak, 
elkarrizketatuak...), marrazki, informazio eta datuz beteriko grafikoak. Mapak, 
mediatzaileak kontsideratuko ditugu beraien baitan ezerk baino gehiago 
osagarri informatiboak garrantzia duenean elementu errealista eta 
topografikoak baino. Adibidez, eguraldiari buruzko informazioan, Euskal 
Herriko siluetaren gainean tenperatura eta egingo duen eguraldiari buruzko 
prebisioak markatzen direneko irudia mediatzailea da.  

 
-Irudi Sinbolikoa: erreferentziaturikoarekin sozialki onarturiko antza duen 

irudia da sinbolikoa. Sinbolikotasuna ondoen ilustratzen duten irudiak 
metaforikoak dira eta hauekin batera eraikin, objektu edota oro har, 
singulartasunetik gain konbentzioz bestelako esangura orokorragoa duten 
irudiak. Modu honetara, sinbolikoak dira eguzki "antinuklearraren" irudiak, 
txantxangorriaren errepresentazio estilizatua ETB irudikatzeko, eta abar. 

 
-Irudi Metonimikoa: gertaeraren irudia, zuzen-zuzenean erakutsi 

beharrean, berori konformatzen duen toki, denbora edo aktantziala den 
elementuren bat erakusten duen irudia da, baina, beti ere, tenporalki 
gertaeraren testuinguru zehatzetik kanpo denean. Adibidez, legebiltzarraren 
osoko bilkura baten berri ematen denean, aretoaren artxibo irudiak erakustea 
edota bildurik daudenen irudiak erakutsi beharrean, partaideen imajin 
zaharrak pantailaratzen direnean, irudi metonimikotzat jotzen ditugun hauek. 
Artxibo irudiak, sarri metonimikoak izaten dira notizia denaren lekua, 
partaideak edota ekintzak erakusten dituztelako baina beste momenturen 
baten. Adibidez, metonimikoa da aurtengo Sanferminetako txupinazoaren 
berri emateko iazko irudietara jotzea, bertan jaurtitzailea, jendea eta abar 
erakutsiz. Modu berean, mapak metonimikoak dira gertaeraren lekua 
erakusten dutelako, erreferentzialtasun espaziala edukiz. 

  
-Irudi Anbientala: gertaerarekin antzekotasunean oinarrituriko 

erreferentzialtasun orokor, jeneriko eta konnotatiboa duena da. Ideia 
asoziazioz sorturiko erlazioan oinarriturikoak, gertaerarekin analogiaz 
loturikoak  Anbientalak dira beraz, mundu mailako futbol lehiaketaren berri 
ematen den IUK-n, edozein futbol partiduen irudiak erabiltzea, identitatean 
baino, antzekotasunean oinarrituta daudelako. 

Irudi anbientalak eta metonomikoak ongi bereizteko, kontuan hartu 
behar da batzuk ilustratzaile orokorrak direla, instrumentalak eta girotzaileak, 
eta besteak nolabaiteko lotura dutela gertaera errealarekin, testuinguruz 
kanpo baldin bada ere. 

 
-Irudi Akontentziala: gertaera berarekin hurbilketa maila handiena 

erakusten duen irudia da. Tenporalki zuzenak eta gertatutakoarekin erlazio 
denotatiboa dituztenak. Akontentzialitatea, lekua, partehartzaileak eta 
gertaera izan deneko momentu ia berean agerian gelditzen direnean dago 
presente. 
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Akontentzialitateak maila desberdinak ditu aipatu ditugun hiru 
elementuen presentzia konbinatzean. Tokiko akontentzialitatea 
kontabilizatuko dugu, gertaera izandako momentu beretsuan, alderdi 
espazialak erakusten direnean. Aktantzialaz arituko gara, partehartzaileak 
gertaera izan deneko momentutik oso-oso hurbil agertzen direnean. 
Akontentzialitate tenporala, aurreko biei gehitzen zaie, Toki-tenporala sortuz, 
alegia, gertaeraren momentua eta tokia presente direnean Segmentu 
Ikonikoaren irudietan. Antzerako kasua da Toki-aktantzialaz hitzegiten 
badugu, kasu horretan aktanteak eta gertaera izan deneko tokia ikustera 
ematen direnean. Toki-tenpora-aktantzialaren konbinazioa denean, gertaera 
eman deneko momentu berean harturiko irudiena litzateke, alegia, osoena eta 
aberatsena. Adibidez, bilera batean parte hartuko duten politikoen irudiak 
eraikin batean sartzeran Toki-aktantzialak lirateke eta aldiz, bilera beraren 
irudiak Toki-tenboral-aktantzialak. 

 
Albistegietako IUKen edukin ikonikoa aztertzeran konprobatu ahal izan 

da, portzentualki oso kasu gutxitan ematen bada ere, sailkatu ditugun tipologia 
desberdinen irudien presentzia konbinatua ere eman daitekeela. Hori kontuan 
hartuz, metodologia honen arabera, ahaztu ezinekoa da albistegietako irudiak 
mistoak izan daitezkeela, hau da, tipologia desberdinekoak aldi berean ager 
daitezkeela. Esate baterako, IUK baten lehen Segmentu Ikonikoan irudi 
mediatzaile bat ager daiteke (aurkezle laguntzailea, kirol berrien sarrera 
eginez), bigarrenean irudi sinboliko bat (futbol baloi baten marrazkia) eta 
hirugarren bat mistoa izatea eta, aldi berean mediatzailea eta akontentziala 
toki-tenporal-aktantziala izatea (erreportaria agertzea kiroldegiaren alda-
geletan, futbol partidua amaitu eta berehalako elkarrizketak eginez 
jokalariekin). 

 
 
4.1.3.1.5- Edukin ikonikoaren Soportea 
 
Atal honetan ere, esaten dena eta erakusten denaren arteko erlazio 

ikonikoaz arituko gara , baina oraingoan, erabiltzen den soportearen 
ikonikotasun mailan zentratuz. Hurbilketa ikoniko edo ikonizidade mailari 
dedikaturiko azterketan, gertaera eta bere errepresentazioaren arteko 
erlazioan, lau izan dira definituriko kategoriak.  

 
-Irudi Utilitarioa: hitzez erreferentziaturiko objektuarekin inolako antzik ez 

duen irudia da, nolabait esatearren, esan eta ikusten denaren artean artifizialki 
jarritako irudia. Adibidez, utilitarioak dira datuz osaturiko grafikoak, zeinu eta 
zenbakiz beteriko mapak, programen kreditoak, eta abarrak 

 
-Irudi Bikarioa: Telebistak erabiltzen dituen irudien irudiak dira, lehen 

beste formato bat eduki arren (argazkiak edo marrazkiak) eta orain telebistaz 
ikustera ematen direnak. Gertaeraren elementuren bat erakusten da, baina ez 
zuzenean baizik eta argazki edo marrazki baten bidez. 

 
-Irudi Dinamikoa: Gertaera bere dimentsio espazial eta tenporalean 

jasotzen duen mugimendudun irudia da. Kategoria honetakoak dira filma edo 
bideoz grabaturiko irudiak eta artxiboan eduki eta gero zein zuzenean 
emitituak izan direnak, estudiotik edota bertatik kanpo. 
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Irudien ikonikotasun mailaz edo "euskarriaren arabera gertaerarekiko 
hurbilketa" deitu izan dugunaren azterketa amaitzeko, apunte pare bat. Irudien 
edukinari eskeinitako atalean esan dugun bezala, soportean ere emaniko 
edozein aldaketa tipologikok Segmentu Ikoniko (SEGI) berri baten presentzian 
jartzen gaitu. Modu honetara, IUK batean, lehenengo irudi dinamiko bat 
agertzen bada eta ondoren irudi dinamiko bera baina datuz osoturiko 
gaininpresio batez (irudi utilitarioa) eta azkenik irudi bikario/argazki bat, hiru 
izango dira -euskarriaz ari garela- isolatu eta aztertuko ditugun Segmentu 
Ikonikoak. 

Gainera, edukin ikonikoan aipatu dugun bezala, litekeena da soporte 
tipologia desberdinak aldi berean gertatzea. Nahiko arrunta da mistoak 
kontsideratzen ditugun irudiak aurkitzea: utilitario+ bikarioa/argazkia futbol 
emaitzez aritzen diren informazioetan (futbol zelai baten irudiaren gainean 
kinielaren emaitza gaininprimatuta). Horregatik, lau izanik soporte aldetik egon 
daitezkeen aukerak, beraien konbinazio posibleak hamasei izango dira. 

Amaitzeko, edukin eta soporteari dagokionez konbinaketa posibleak 
ugariak direlako, eta kategoria bietan mistoak aurki daitezkelako, 
metodologikoki protokolo hau erabili da: 

-edukin aldetik ikusten diren irudi klase desberdintasunak isolatu eta 
aztertu: hala soilak nola mistoak. 

-markaturiko irudi klase bakoitza, soportearen iragaizkitik pasarazi eta 
banaka aztertu . 

 
 
4.1.3.1.6.-Berezitasun teknikoak 
 
Ikusentzunezko erretorikan, garrantzitsuak kontsideratu ditugun 

berezitasunak hartuko dira kontuan azterketaren parte honetan. Ondoren 
zehaztuko ditugun elementuren baten presentziarik ez balego, hutsari 
dedikaturiko erantzuna markatuko litzateke dagokion galderari. 

-Enkuadre moeta nagusia: hiru dira, dauden guztietatik sinplifikazio bat 
eginez, erabaki diren aukera moetak. Gainera, Segmentu Ikoniko berean 
plano aldaketak baleude, iraupenez luzeena dena kontabilizatuko da. 
Bestalde, kamara mugimenduz integraturiko planoetan, estatiko gisa aztertuak 
izango dira eta hartzen duen esparruaren arabera sailkatuak. Modu berean, 
lente mugimenduak daukaten planoetan (zoom-in eta zoom-out), enkuadre 
deigarriena dena konputatuko da, iraupenez zein edukin nagusia duena 
kontuan hartuz. 

 
-Irudiaren Konposaketa: kuadroaren osaketan deigarriak (edukin edo 

iraupenez) kontsideratu diren elementuen presentzia aztertzen da galdera 
honen bidez.  

 
-Soinu moeta: albistegietan ohizkoenak diren soinu tipologiak aztertzen 

dira, mutuak direnetatik hasi eta soinu konbinaketak eskeintzen 
dituzteneraino.  

 
-Transmisio moeta: zuzenekoa (estudioan eginiko elkarrizketa edota 

arruntagoa den aurkezlearen zuzeneko alokuzioa), zuzen-diferitua (bideoan 
etenik gabe grabatu baina osoki eta zuzeneko berezitasun guztiekin emana) 
eta, erabiliena, grabatu eta editatu ondoren diferituan pantailaratua dena. 
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-Soporte/Errekurtso tekniko lagungarriak: printer, chroma-key eta 
abarren presentzia markatzeko galdera dugu hau. 

 
 
4.1.3.1.7.- Irudia eta hitzezko informazioaren arteko erlazioa  

    
Atal honetan, esanez eta erakutsiz ematen den informazioaren arteko 

erlazioak aztertzen dira eta, zehazki, bi horien arteko koherentzia, sinkronia 
eta autonomia informatiboaren maila. Hauetariko bakoitza azalduko dugu 
modu laburrez ondorengo lerroetan. 

 
-Koherentzi/Distortsioa: "esan" eta "ikusten" denaren arteko informazioa 

konparatzen da ea bietan antzerakoa edota bietan adierazten dena 
koherentea den ala ez ikustea. Kategoria honetarako, hitzezko informazioaren 
ardatz tenporala hartzen da eta ikonikoaren koherentzia/distortsioa binomioa 
aplikatzen zaio. Baina, nola ez, distortsioa bietan aurkez daiteke, beraz, kasu 
honetan desoreka non ematen den aztertuko dugu. Modu honetara, distortsio 
minimizatzailea (indarra ala negatibitatea kenduz) zein dramatizatzailea 
(azpimarratu eta negatibizatuz) zerk planteatzen duen erabaki beharra dugu, 
irudiak ala hitzezko informazioak. Neutroaz markatu dugun aukera, informazio 
bien arteko erlazioa zehazterik ez den kasuetarako dago. 

 
-Sinkronia/Asinkronia: hitzezko edukina eta ikonikoaren artean ikusten 

den aldiberekotasuna aztertzen da. Izan ere, sinkronikoa dela konputatuko 
dugu, esan eta erakusten dena batera, sinkronikoki ematen denean. 
Asinkronia dagoela esango dugu informazio hitzezkoa eta ikonikoa hurbiltasun 
tenporalik gabe aurkezten dugunean. Neutroak kontsideratuko ditugu 
sinkronia ala asinkronia erraz zehazterik ez dagoen kasuetarako utziko dugu. 

 
-Autonomia/Menpekotasuna: Informazio ikonikoaren espresibitatea 

neurtzen du ahozkoarenaz konparatuz. Irudi dependientea dela esango dugu, 
hitzezko informazioa kenduz gero zentzurik ez duena, eta autonomoa, 
testuaren beharrik ez duenean IUK-ren izateko arrazoiaren adierazgarritasun 
osoa edukitzeko. Informazio ikonikoaren autonomotasuna lau modu 
desberdinez aztertu daiteke: autonomoa adierazgarritasunez, berritasunez, 
ikusgarritasunez eta traba ikonikoa planteatzen duenean. Azken hau, traba 
ikoniko modura izendatu duguna, distortsio espresiboa dakarren irudia 
litzateke. Neutroa da aldiz, tipologia batean ala bestean klasifikagaitza dena. 

 
Aipatu ditugun hiru aldagai hauetarako, hitzezkoa eta ikonikoa 

erlazionatzeko erabili ditugunetan, mediatzaile pertsonalek (aurkezleak, 
elkarrizketatuak...) beti, ahozko diskurtsoarekin neutraltasuna dutela 
kontsideratuko dugu. 

 
 
4.1.3.1.8.- Segmentu Ikonikoaren edukin tematiko/Anbientala 
 
Hitzezko informazioa aztertzerakoan ikusi ditugun hainbat elementu eta 

kategoria, berdin-berdin araka daitezke informazio ikonikoan. Hau egiteko, 
Segmentu Ikonikoetan agertzen den informazio anbientalean zentratuko gara. 
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-Esparru publiko/pribatua: Segmentu Ikonikoetako "eskenategiak" 
zeintzuk diren aztertzeko balio duen kategoria da. Esparru publikoa da jende 
arruntarentzako irekia dena, beti ala behin-behinekoz. Esparru pribatua edo 
partikularra, familia, lanbide edota erakunde zein talde formalen egoitzetan 
ikonikoki kokatzen dena da. Bestelakoetarako utzi dugun aukeran, estudioan 
lekutzen direnak sailka daitezke. 

 
-Kanpo/Barne esparrua: kalean edo inguru irekietan ala sabaipean 

aurkitzen diren esparruak: aretoak, etxeak... 
 
-Konnotazio anbientalak neurtzeko kategoria honetan agertzen diren 

ekintzak, pertsonaiak edo egoerak agintean dagoen ordenuarentzako 
positiboa ala negatiboak diren aztertuko dugu. Positiboen artean 
normaltasuna eta eguneroko martxa arrunta erakusten dutenak dira, eta 
negatiboak desoreka eta desegokitasunari lotuak. 

 
-Irudien edukin tematiko autonomoa izendatu dugun honetan, irudiak 

ikusiz bakarrik, hitzezko informazioaren tematika aztertu dugunean markatu 
ditugunak aukeratara lotzerik ba ote dagoen arakatzen da. Alegia, irudiak 
ikusiz, IUK tematikoki non sailkatu dezakegun: kultura, politika, kiroletakoa.  

 
 
4.1.3.1.9.-Elementu sinboliko-erreferentzialak 
 
Informazio ikonikoan, balio sinboliko-erreferentziala dituzten elementuak 

aztertzen dira orain, eta horrelako esangura dituztenen artean daude: 
bandera, harmarri, eraikin, alderdi politikoen ikurrak, eta abarrak. 

 
 
4.1.3.1.10.-Ikonikoki adierazitako esparru geografikoa 
 
Segmentu Ikonikoetan agertzen diren irudien bitartez, kontestualizazio 

geografikoa egiterik dagoen kasuak aztertzen dira hemen. Modu honetara, 
IUK ikonikoki, paisaia edota berorren elementuen bidez, Nafarroan, Estatu 
espainiarrean edota beste nonbaiten kokatzen den jakingo dugu benetan.  

 
 
4.1.3.1.11.-Esplizitazio ikonikorako teknika 
 
Ikerketa-lan honetan, kokapen geografikoari ematen zaion garrantzia 

dela-eta, arestian zehaztu ditugun esplizitazio geografikoak ikonikoki nola 
ematen diren aztertzen da orain: mapa, printer, trafiku seinale, bandera edota 
horrelakoen bitartez. 

 
 
4.1.3.2.-Aktanteak (AKT) 
 
Informazio ikonikoaren azken parte honetan, garrantzi handiko beste 

elementu baten azterketa egingo dugu, albistegietan zerbait esaten edo egiten 
ateratzen diren, alegia Aktanteen azterketa. Albistegietako Aktante hauei, 
hitzezko informazioan aztertuak izan diren Subjektuei besteko arreta eskeiniko 
zaio metodologia honetan. 
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Atzetik aurrera eginez, ikerketa-lan honetan aplikaturiko oinarri 
metodologikoak berrikusiz, Informazio Unitateen Kateak(IUK) informazio 
ikonikoaren unitate zabalena dela esan dugu. IUK hauen barruan Segmentu 
Ikonikoak antolatzen dira irudiaren azterketarako pausu beharrezko bezala, 
eta SEGI hauetan kokatzen dira Aktanteak. Irudietan agertzen diren pertsona 
solte edo taldeak direnez Aktanteak, garrantzitsua da oso erabakitzea zein 
kasutan ari garen Aktante berberaz eta noiz bere osagarriak aldatu dituen 
beste batez.  

Aktantearen berezitasunak aurrerago aztertuko ditugun arren, badira 
hauetariko batzuk diskriminatzaileak direnak, alegia Aktante desberdinaz ari 
garela markatuko dutenak eta beste batzuk diskriminatzaileak ez direnak.  

Jarraian datozen hauek, Aktantea definitzeko orduan diskriminatzaileak 
dira, alegia berauek aldatu ezkero beste Aktante batez ari garela markatuko 
dute: 

-Funtzio telebisiboaren tipologia 
-Nortasun soziopolitikoa 
-Nortasun geopolitikoa 
-Pertsonalizazio maila 
-Kopresentzia maila 
-Ekintza moeta 
-Ekintzaren istilu/kontsentsu 
-Eskenategia 
-Proxemika 
-Hierarkizazioa 
-Ko-aktantearen nortasun soziopolitikoa 
-Ko-aktantearen nortasun geopolitikoa 
 
Aipaturiko berezitasunen aldaketak Aktante berri baten aurrean gaudela 

markatzen duen bezala, honako kategoria hauek ez dira diskriminatzaileak: 
-Enkuadre moeta 
-Irudiaren konposaketa 
-Aktanteak erakusten dueneko angulazioa 
-Aktantearen identifikazioa. 
 
Kategoria diskriminatzaileei buruz esandakoaren arabera, Segmentu 

Ikonikoan, Aktante bakar bat kontabilizatuko da nahiz eta pertsona gehiago 
agertu, guztiek, elementu diskriminatzaileetan nortasun bera dutenean. Aldi 
berean, Aktante bera hiru edo lau aldiz zenbatua izan daiteke, adibidez, 
ekintza desberdinak burutzen agertzen denean (berba egiten behin eta 
ondoren, entzuten) edota atean telebista-estudioan eta bestean bere 
lanpostutik hitzegiten. 

 
Ikerketa honen metodologiaren beste ataletan egin bezala, Aktanteari 

buruzkoan, lehen galderen bidez berorren kokapen eta identifikazioari ekingo 
zaio. 

 
 
4.1.3.2.1.-Identifikazio elementuak 
 
Guk banaka eta era sakonean aztertuko dugun Aktante bakoitza, 

telebista-kate eta egun bateko albistegitik aterako dugu, agertu den, eta, 
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Informazio Unitateen Katea (IUK) eta dagokion Segmentu Ikoniko (SEGI) 
baten barrutik. 

 
 
4.1.3.2.2.-Iraupena 
 
Segmentu Ikoniko bakoitzean, eskuartean dugun Aktanteak betetzen 

duen denbora neurtuko dugu. 
 
 
4.1.3.2.3.-Funtzio telebisiboaren tipologia 
 
Albistegietan agertzen diren pertsonaiak, oro har, bi multzo orokorretan 

pilatu daitezke: kamarari begira hitzegiten ateratzen direnak (mediatzaileak) 
eta beste zerbaitetan ikusten ditugunak (ez mediatzaileak). 

Lehenen artean, alegia, berba egiten ateratzen direnak, telebistako 
profesionalak direnak (lokutore nagusia, erreportaria, korrespontsala...) eta, 
honako beste hauek sailkatua ditugu: 

-kontatzen dutenaren lekuko izan direnak, 
-prestaketa teoriko-praktikoagatik berezilariak direnak, 
-instituzio zein talde formaleko eledun gisa ari direnak, 
-lekukoak barik, deskribatzen diren gertaeretan partaide direnak, 
-iritzi-emale anonimoak, inkestetan ateratzen direlako, 
-bestelakoak, alegia goiko aukerekin identifikatzen ez direnak. 
 
 
4.1.3.2.4.-HItzezko azterketarekiko elementu paraleloak 
 
Aktantearen identifikazio eta sailkatzea egiteko baliogarriak diren bi 

elementu hauek (Aktantearen nortasun soziopolitiko eta geopolitikoa), 
hitzezko informazioan aplikatu ditugun berberak direnez gero, ez ditugu 
hemen azalduko. Bai, ordea, Aktantearen pertsonalizazio mailari dagokiona. 
Izan ere, galdera honen bidez guk Aktante deitu izan duguna pertsona 
bakarrak edota ugarik osatua den jakiten baita.  

Kontuan hartu beharra dago ere, kategoria batzuetan aldaketak egitea 
diskriminatzailea dela eta beste batzuetan ez. Esate baterako, Segmentu 
Ikonikoan agertzen den pertsona gizonezkoa izatetik emakumezkoa izatera 
pasatzen denean, Aktante desberdinaz ari garela kontabilizatu behar dugu, 
bai eta hauetariko bakoitzetik bi pertsona edo gehiagotara pasatzen garenean 
ere. Baina, Aktante berberaz arituko gara, bi pertsona lehenengo eta gero 
nortasun soziopolitiko edo geopolitiko berdina duen laukote edo zortzikote bat 
agertzen denean. 

Aktantearen adinari buruzko galderan, berorren adin-tartea erabakitzen 
da. 

 
Kopresentzia maila deitu izan dugun kategoriaz, Aktantea pertsona solte 

ala multiplea den jakin gura da. Aldi berean, presentzia anitza dagoela 
frogatzen denean, alegia pertsona bat baino gehiagok osatzen badu Aktantea, 
beraien arteko erlaziorik ba ote dagoen kontabilizatzen da.  

Erlaziorik gabeko multipresentzia kasuetan, Aktante anitza agertu arren, 
ez da interakziorik (elkarerrekintzarik) ematen eta, aldiz, erlazioa duten 
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multipresentzietan, beraien artean hizketan, elkarri begira eta abar agertzen 
dira pantailan.  

 
Aktantea zerbaitetan ikusten dugunean, Ekintza hori sailkatuko egingo 

dugu lau hauetariko baten: esaten (naiz eta esaten duena guk entzun ez) edo 
egiten eta, lanean ari dela, ekintza erritualetan edota kontenplatiboan. 

Hitzezko informazioaz ari ginela ikusi genuenez, Ekintzak, egungo 
ordenuarentzako kontsentsuzko, istilutsu edota neutrotzat hartuko ditugu. 

 
 
4.1.3.2.5.-Aktantearen tratamendu formala 
 
Izen honenpean sartzen ditugun kategorien bidez, Aktanteak -agertzen 

denean-, dituen osagarri formalen azterketaz ari gara: enkuadrea (planu 
moeta), irudiaren konposaketa (Aktantea parez pare, albotik ala atzetik 
agertzea), eta Aktantea identifikatzeko elementurik (printer) ba ote dagoen. 

 
Orain arte Aktantearen elementu formalatzat hartutakoak  ez 

diskriminatzaile gisa kontsideratu baditugu, ez da gauza bera gertatzen 
eskenategiaz. Esate baterako, Aktantea, atleta bat izan eta hotelera heltzen 
agertzen bada  eta ondoko irudian kiroldegian entrenatzen, bi Aktante 
desberdin bezala aztertuko ditugu, agertzeko aukeratu dituzten eskenategiak 
desberdinak izan direlako. 

Zehaztu ditugun eskenategi desberdinak honako hauek dira: telebista-
estudioa; inguru pribatu eta intimoa; ez-pribatu eta egokia (alderdien egoitzak, 
prentsaurrekoetarako lokalak); ez-pribatu eta desegokia (Aktantearen 
lanbidearekiko disfuntzionala); inguru generikoa (kalea, jendeartea); eta 
azkenik, identifikagaitza dena. 

 
 
4.1.3.2.6.-Aktanteen arteko erlazioa 
 
Lehen aipatu dugun Aktanteen arteko erlazio posibleaz sakontzen da 

ondoko galderen bidez. 
Proxemika deitu izan dugunaren bidez, Aktanteen arteko erlazio 

espaziala aztertzen da. Izan ere, Aktante bat baino gehiago agertzen 
direnetan, beraien arteko distantzia motza (promiskuoa) ala luzea 
(distantziamentua) izan daiteke. 

 
Aktanteen arteko Hierarkizazioak, preeminentzia edo menpekotasun 

kasuak aztertzen ditu, alegia, Aktante batek goitik-behera ala alderantzizko 
jarrera duen edota beraien artekoan neutraltasuna den nagusi. 

 
Aktante kopresentearen bestelako aldagaien (nortasun soziopolitiko eta 

geopolitikoa) bitartez, Aktante nagusiarekin harremanetan agertzen diren 
"beste" Aktanteen berezitasunen berri izango dugu. 

 
 
4.1.4.-Informazioaren bilketa eta analisia: tresna eta teknikak 
 
Azpiatalaren izenburuak dioenez, eta ikerketan zehar erabiltzen den 

metodologia koantitatiboaren osagarri gisa, eskuartean eduki dugun lagina, 
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informazio-multzoa lantzeko soporte desberdinak eta azterketa informatikorako 
tresnak azalduko ditugu honako lerro hauetan.  

 
 
 
 
 
4.1.4.1.-Lagina 
 
Telebista-kanale desberdinen albistegietan egiten den Euskal Herriaren 

errepresentazioa ezagutu asmoz, ikerketa honen populazioa definitzerakoan 
albistegiak oro har baino, bere baitan ageri diren elementu osagarriak hartu dira 
oinarri gisa.  

Alegia, informazio telebisiboaren bidez zirriborratzen den herria ikertu 
guran gabiltzanez, informazio-saioetan proiektatzen diren "elementu 
informatiboak" aztertu beharra dago. Elementu horien artean, pisu gehien 
ahozko konponentea dutenak izan arren, ezin dugu ahaztu ikonikoki aurkezten 
zaizkigunak ere hor daudela.  

Ikerketaldi honen populazioa definitzerakoan, "elementu informatiboak" 
aurkezten zaizkigunez, ezin dugu ahaztu, aurreko puntuetan (3.1.1.-tik 3.1.3.-ra 
bitartekoetan) deskribatu dugunez loturik daudela, elkar-erlazionaturik eta 
Informazio Unitateen Katearen kasuan bateraturik. Ikus ondoko grafikan IUKen 
barneko hitzezko informazioa eta ikonikoa nola artikulatzen diren.  

 
 

(2. grafikoa: Albistegiaren elementu osagarrien  
arteko harremana) 
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Laginketa lana burutzerakoan, 1991.eko lehen erdian (urtarrila eta 

maiatza bitartean), hilean aste bat zorizko modu batez aukeratua izan zen. 
Gainera, errekurrentzia tematikoaren arriskua ekiditu asmoz, aste bakoitzean 
lan-egun desberdina kontuan hartua izan zen. Jakina denez, astebarruko egun 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  120

batzuetan kirol informazioari dedikaturiko lekua puztu egiten da. Ikerketa-lan 
honen emaitzetan egunaren araberako distortsio tematiko hori eman ez zedin 
erabaki zen aztertuak izango ziren egunak desberdinak izatea.  

 
Laginaren tamainari dagokionez, hauek dira aztertuak izan diren 

albistegietako elementu informatiboen kopuruak: 
 
 

(3. grafikoa: Laginaren tamaina) 
 
-Informazio Unitateen Katea (IUK)  147 
-Informazio Unitatea (IU)   2645 
-Segmentu Ikonikoa (SEGI)   791 
-Aktantea (AKT)     1539 
 
 
Laginaren baliogarritasuna frogatzeko, urte bereko apirilean pretest bat 

egin zen, galdetegia eta "aparatu" estatistiko eta analitikoaren egokitasuna 
agerian gelditu zelarik.  

 
4.1.4.2.-Informazio bilketarako euskarria 
 
Ikerketatik isurtzen zen datu kopurutzarra bildu ahal izateko, tresna 

modura, lau galdetegi erabili ziren (ikus eranskinak): 
-Informazio Unitateen Katea, gai dominante baten inguruan antolatzen 

den informazio ikoniko eta ahozkoaren biltzailea den elementua dugu IUK. 
Albistegiaren barruan non kokatuta dagoen eta aspektu formalez gain osagarri 
tematikoak kontuan hartuak izan dira IUK aztertzerakoan.  

-Informazio Unitatea da albistegia osatzen duten IUKen hitzezko 
osagarriaren unitatea. Informatiboaren edukinean hitzez adierazten direnak 
(Subjektua, Destinatarioa, Gaia, Ekintza eta bere osagarri geopolitikoak) zein 
bere osaketa formala kontrolatu izan dira galdetegi honen bidez.  

-Segmentu Ikonikoa da, irudiz eskeintzen den elementu informatiboen 
oinarria. Informatiboetan ageri diren imajinen soporte fisiko, edukin espresibo 
eta tematikoa izan dira galdetegi honen bidez eskuratu ahal izan direnak.  

-Aktantea da, aurretik esana dugun bezala, SEGI desberdinetan ageri 
diren pertsonaia ikonikoak. Aktanteak dira informatiboetan kontatzen (berba 
zein imajinez) pertsonifikazioa. Aktante hauen agerpena, nortasuna eta 
egitekoan sakondu da galdetegi hau erabiliz.  

Lau galdetegi hauetan zerrendatu diren itemak (atributo izakera egotzi 
beharko genieke kasu gehienetan) eta kategoriak definitzerakoan exhaustibo 
eta elkar-baztertzaileak izan dira. Alegia, kategoria guztietan eman zitezkeen 
posibilitateak kontuan hartuak izan direla. Modu berean, item bakoitza birritan 
edo aldi berean kategorizatzeko arriskua ekiditu dugu.  

Eranskinetan erakusten dugun bezala, kategoria desberdinen kodeketa 
egiterakoan diseinatu eta erabili ditugun kode-taulak sinpleak eta ulergarriak 
izan dira. 

 
Galdetegia, itemak, kategoriak eta kodeketa definitu ondoren antolatu 

ditugun fitxeroak, grafikoa honetan ikus daitekeenez, erlazionaturik daude. 
Kontuan eduki, lehengo ilustragarrian agertzen den bezala, fitxeroen egitura 
oso garrantzitsua dela, beraien arteko erlazioak garatu ahal izateko. 
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(4. grafikoa: Fitxeroen arteko lotura) 
 

INFORMAZIO UNITATEEN KATEA

INFORMAZIO UNITATEA

SEGMENTO
IKONIKOA

AKTANTEA

IUK

IU IU

SEGI SEGI SEGI

AKT. AKT. AKT. AKT.

 
 
 
Fitxero desberdinen arteko erlazio eta koneksioak ikertu ahal izateko, 

beharrezko izan zaigu bakoitzaren hasieran identifikazio itemak definitzea, bata 
eta bestearen arteko lotura zelan egin jakin asmoz. Hauek dira fitxeroen arteko 
erlazioa posibilitatuko duten fitxero bakoitzaren item identifikagarriak: 

-Informazio Unitateen Katea (IUK):  
    -galdetegiaren fitxa zenbakia 
    -Telebista-kanalea eta data 
    -IUK zenbakia 
     
-Informazio Unitatea (IU): 
    -galdetegiaren fitxa zenbakia 
    -Telebista-kanalea eta data 
    -IUK zenbakia 
    -IU zenbakia 
 
-Segmentu Ikonikoa (SEGI): 
    -galdetegiaren fitxa zenbakia 
    -Telebista-kanalea eta data 
    -IUK zenbakia 
    -Segmentu Ikoniko zenbakia 
    -IUren batekin lotuta ote dagoen 
    -Erreferentzia IUen zenbakiak 
 
-Aktantea (AKT): -galdetegiaren fitxa zenbakia 
    -Telebista-kanalea eta data 
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    -IUK zenbakia 
    -Segmentu Ikoniko zenbakia 
    -Aktante zenbakia 
 
Fitxero hauek landu ahal izateko SPSS/PC 4.0 delako erreminta 

informatikoa erabili dugu.  
 
 
4.1.4.3.-Emaitzen analisirako teknika 
 
Lau fitxeroen barruan definitu diren itemek kategoria asko dituztenez, 

ikaragarri hazi da datu kopurua. Informatikoki egin beharreko tratamendurako 
ezezik, datuen azalpena egiteko ere, asko zaildu duelarik lana. Beraz, 
beharrezko izan da hainbat kategorien birkodeketa egitea. Erlazionaturik 
dauden kategorien pilaketa lanak, datuen aberasgarritasuna mugatu gabe 
(fitxeroak bere osotasunean mantentzen direnez etorkizunari begira data-
baseak bere oparotasunari heltzen dio) interpretagarritasuna errazten du.  

 
Bildu den informazioaren emaitzak eskeintzerakoan, bi bide nagusi segitu 

izan dira: deskribatzailea eta erlazionala. 
Azalpen deskribatzailea egiterakoan frekuentzia taulen 

mahaigaineratzean frekuentzia portzentualetan fijatu gara, frekuentzi 
absolutoak baino informazio gehiago eskeintzen dutelako. 

Azalpen erlazionalak eskuratzen zizkigun bi posibiliteak aprobetxatu 
ditugu, gurutzaketa-taulen deskribapena egitea (portzentaiak, zutabekako 
portzentaia eta lerrokako portzentaiak) eta aldagaien artean harremanik ote 
dagoen neurtzea. Azken honetarako ji-karratua delako independentzia froga 
aplikatu diogu. Ondoko grafikoa da emaitzen analisia posibilitatu duten 
gurutzaketa-tauletako bat, adibide gisara hona ekarria.  

 
 

(5. grafikoa: Aldagaien arteko gurutzaketa adibidea) 
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Crosstabulation:     X14        SOCIOPOL. SUJETO                

                  By X17        TIPO ACCION                     

                                                

            Count  

           Row Pct   HACER     HACER    HACER    OTRAS   

   X17_>   Col Pct   RITUAL  MOD INTER   MOD EXTER          Row

           Tot Pct     6.00     7.00     8.00     9.00   Total

X14        

             5.00      106       28     133               446

   INST. AUTONOMO     23.8      6.3     29.8              16.9

                      72.1      8.4     13.7            

                       4.0      1.1      5.0            

                  

             6.00        3      130      109        1      608

   PARTIDOS POLITI      .5     21.4     17.9       .2     23.0

                       2.0     39.2     11.2     20.0   

                        .1      4.9      4.1       .0   

                   

            Column     147      332      973        5     2645

             Total     5.6     12.6     36.8       .2    100.0

Chi-Square

184.93204

D.F.

14

Significance

.0000

Min E.F.

2.115

Cells with E.F.<5

24 (16,7 %)
 

 
 
Aipatu dugun ji-karratuaren fidagarritasun froga, alegia, itemen artean 

harremanik ote dagoen konprobatzen duena, %95aren konfidantza-mailaz 
erabili dugu (1- ∞ = 0.95). Halere, albistegien unitate orokor batzuen 
azterketan, laginaren mugak direla eta, konfidantza froga maila horretara heldu 
ez arren kasu batzuetan aipatu egin dugu espreski hala adierazita Kasu 
horietan, informazioa eskeintzea erabaki dugu, estatistikoki mugak ezagutu 
arren, ikerketa-lan honetan ematen diren tendentzia interesgarri batzuk 
markatzeko baliogarria iruditu zaigulako.  

 
Emaitzen azalpen deskribatzaile zein erlazionala egiterakoan, eta 

ikerketa-lan honen aurkibidean ikus daitekeenez, Euskal Herriko 
telebistagintzaren datuak orokorrean hartuta eskeintzen dira lehenengo, gero 
katekakoei lekua utziz. Lehena, HETIO deitu dugunak, bateratu egiten ditu hiru 
telebista-kanaletan ematen diren datuak, ikuspegi globala eta jeneralizazioaren 
aukera zabalduz. Besteetan, Teleberri, Telenavarra ala Telenorteren datu 
propio eta berezituak erakusten ditu.  

 
 
4.1.4.4.-Erreminta informatiko eta ikertzailearen ahalmena 
 
Ikerketa-lan honetan egituratu diren lau fitxeroen bidez eskuratu den 

informazioak data-base itzela sortu du (147 IUK x 35 item; 2645 IU x 52 item; 
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791 SEGI x 44 eta 1539 AKT x 24 item) oraingo ikerketa honetarakoaz gain 
etorkizunera begira ere primerako lehengaia eskeintzen du. Izan ere, eman 
diogun egitura, fitxeroen definizio eta antolaketa eta beraien arteko gurutzaketa 
egiteko ahalmena oso aberasgarria da. Azken hau egiteko tresna informatiko 
berezia antolatu da, zeinaren bidez fitxero desberdinen arteko gurutzaketak 
egitea posibilitatzen baiten.  

 
 
4.2.-AZTERKETA KOALITATIBOAREN OINARRI METODOLOGIKOAK 
 
Ikerketa-lan honetan erabili izan diren metodologiak azaltzean, ikuspegi 

koantitatibo eta koalitatiboa dutenen arteko erlazioa eta 
konplementagarritasuna gogoratu beharra dugu, berriro ere. Lehen atalean 
zehaztu den ikerketa koantitatiboaren baliorik aipagarrienak eskeintzen duen 
"argazkiaren" zehaztasuna eta sakontasuna dira. Ikuspegi koalitatibotik 
eginikoak aldiz, albistegietan egiten den errepresentazioaren marko orokorran 
nolakoa den erakustean du interesgarritasuna . Modu honetan, jarrera 
koantitatibista hutsean, itzalean geldituko liratekeen hainbat elementu eta ideia 
begi-bistan agertuko dira nortasun propioz. Hala nola, gizarte eta nazioaren 
definizioan beharrezkoak diren elementu asko eta asko izakera sendo eta 
garbiaz ageri dira koalitatearen galbahetik pasa eta gero. 

Azterketa koalitatiboaren parametroen definizioa egiterakoan, herri baten 
osaketan garrantzizkoak kontsideratzen ohi diren elementuak kontuan hartu 
dira. Hala nola, nazioaren definizio sozio-politikoan oinarrizkoak diren 
lurraldetasuna, komunitatea, jatorria, nortasun kolektiboa, hizkuntza, e.a. landu 
dira. Gainera, gure ikerketan nazioaz gain, euskal gizartearen hainbat 
elementu definigarri ikertu gura zirenez, beste hainbat parametro koalitatibo 
txertatu dira lan honetan, besteak beste, kontsentsua eta konflikturaren 
presentzia, instituzionalizazio maila edota hirizentrikotasuna.  

Euskal telebistagintza informatiboan ematen diren parametro koalitatibo 
horien presentzia neurtu ahal izateko populazioa eta laginketan azterketa 
koantitatiboaren pausu berberak segitu dira. Hori bai, ikuspegi koalitatibotik 
eginiko honetan, albistegia bere osotasunean eta IUKen baitan aurkitzen diren 
makro-proposamenak jorratu ditugu. Modu honetan, ikuspegi koantitatiboan 
maiztasun hutsak direnak (IUK, IU, SEGI eta AKT) eta mikro-esparruak 
definitzeko balio dutenak baino, makro proposizioak eta "ingurune" zabalak 
aztertu dira. 

 
Ondorengo hauek dira, azterketa koalitatiborako isolatu diren elementuak: 
4.2.1.-Lurraldetasuna 
4.2.2.-Nortasun kolektiboa 
4.2.3.-Kultura eta Hizkuntza; Euskara 
4.2.4.-Gizabanakoa eta Gizartea; Botere egituraketa Politiko-

 administratiboa 
4.2.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
4.2.6.-Genero sistema 
4.2.7.-Tradizioa-Berrikuntza/Hiria-Herria/Oraina-Etorkizuna 
4.2.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza  
 
 
4.2.1.-Lurraldetasuna 
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Kategoria honen bitartez, albistegi desberdinek (eta bakoitza osatzen 
duten IUK ugariek) definitzen duten lurraldea, ingurua nola errepresentatuta 
ageri den eta zelan bereizten diren hemen/hor, barrua/kanpoa parametroak 
ikertzea gura izan da. 

Makro kategoria honek, bost azpiatal osagarri ditu: 
 -Lurraldea eta instituzio geoadministratiboen arteko erlazioa neurtuko du 

lehenak. Instituzio politiko-administratiboak eta telebista-kanale desberdinek, 
beren eragin-eremuan aplikatzen duten lurralde-definizioaren arteko erlazioa 
aztertzea du helburu atal honek.  

Instituzioak egiten duen antolaketa espaziala, lan dinamika gune, 
influentzi-esparru eta izaera berak markatzen dute bertan bizi direnentzako 
amankomuneko esparru geokomunitarioa.  

Instituzioa izanik, gainera, informazio iturri garrantzitsu bat, informazio 
hauen baitan dauden adiera geografiko-administratibo zehatz eta konkretuak 
ikertuko dira. 

Instituzio politiko-administratiboak batetik eta, bestetik, informatiboek 
markatzen duten lurraldea parekoak ote diren jorratzen da hemen. Izan ere, 
oso sarri, instituzioa eta herriaren artean parekatze osoa ematen da 
albistegietako diskurtsoan. 

Zentzu zabalenean ulerturik, Instituzioak duen presentzia 
azpimarragarriak gainera markatzen ditu instituzio desberdinen arteko 
harreman eta joku arauak, instituzioen baitako hierarkia eta rankinga definitu 
(adibidez instituzio matriza madrildarra delarik eta autonomikoetakoa 
sukurtsala...), arazoak, sortu e.a. 

 
-Notizigarritasun esparruaz arituko da bigarrena.  
Azpiatal honen bidez, albistegietan agertzen diren IUK desberdinen iturria 

eta eragina non kokatu daitekeen ikertuko da. Edozelan ere, ikuspegi 
koalitatiboa duen honetan, kanale bakoitza non lekutzen den, nongo berriak 
aipatzen dituen diren eta, oro har, zein den ageri duen erlazio-marko 
geopolitiko orokorra. 

 
-Esplizitazio geokomunitarioak aztertuko ditugu hirugarren azpiataltxo 

honetan.  
Nolakoak eta nortzuek erabiltzen dituzten esplizitazio desberdinak eta 

hauen antzekotasuna edo diferentziak ikertuko dira hemen. Nola erabiltzen 
dituen kanale bakoitzak "esplizitazio emanak" (IUK-ren barruan bozeramale, 
pankarta zein tituluak azaltzen duena) edota ofizialtzat kontsidera 
ditzakegunak. Guzti hauen artean aipamen berezia egingo diogu eguraldiari 
buruzko berriei, izan ere bertan diskurtso tekniko-ikusentzuteko bereziak 
aplikatzen baitituzte.  

 
-Laugarren baten, medioaren kokapen geografikoa ikertuko da.  
Medioa edota kazetariak hitzegitean non kokatzen duen bere burua, eta 

nondik mugatzen duen ingurua aztertzen. Ikertu diren elementu hauen bidez, 
jakin dezakegu zein den kanale bakoitzaren abiapuntu geopolitiko-informatiboa. 

 
-Boskarren eta azkenengoz, erreferentzialtasuna eta konparazioak 

jorratuko ditugu. 
Albistegietan agertzen diren IUK desberdinek, elementu argumentaletan 

erabiltzen dituzten erreferentzia edota konparazio geopolitikoak nongoak diren 
zehaztu gura da hemen. Izan ere, erabiltzen diren aipamen geopolitiko 
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desberdinen bidez sortzen baita erreferentzia esparru orokor bat (besteak 
beste, politiko, ekonomiko, legal, soziala) , marko geo-administratibo berezi bat. 
Erreferentzi-esparruaren definizioan isladatzen dira tele-kanale bakoitzak 
dituen garrantzi ranking-a, erlazio mailak eta kanpo/barrua definitzeko 
elementuak. 

 
 
 
4.2.2.-Nortasun kolektiboa 
 
Parametro analitiko hau zentzu zabalenean ulertu behar da, alegia, 

aztertuz euskal gizarteko partaideen definizio eta karakterizazioaren agerpena 
baita albistegi desberdinetan.  

 
-Lehen puntu baten, euskal herritargoaren izakera nola azaltzen den 

aztertuko da, horretarako erabiltzen diren nortasun elementu definigarriak 
zeintzuk diren azpimarratuz. 

 
-Gero, tele-kanale bakoitzean etnia, arraza eta komunitate artean inolako 

parekatzerik egiten ote den ikertuko da .  
 
-Azkenik, gizartearen barruan aurkezten diren azpitalde, pertsona multzo 

edota azpikomunitateen miaketa egiten da. Normaltasuna nola definitzen den 
eta arau hauetatik kanpo gelditzen diren azpigizarteekin proposatzen diren 
erlazioak nolakoak diren jorratuko da hemen. 

 
 
4.2.3.-Kultura eta Hizkuntza; Euskara 
 
Albistegi desberdinetan kulturak jokatzen duen papera nolakoa den 

aztertzen da kategoria honen bidez. Tematikoki kultur arlokoak diren IUKetan, 
zein parametro soziokultural eta soziolinguistikotan kokatuak izaten diren 
ikertzen dugu hemen. Euskararen presentzia zenbatekoa den eta zernolako 
IUKetan agertzen den, eta euskarari buruz esaten direnak nolako konnotazioak 
dauzkaten. Kasu berezia egiten zaio euskal kulturarekin loturiko IUKei. 

Hauek dira, labur-labur, ikuspegi koalitatibotik aztertuak izan diren 
puntuak: 

-Kultur-berriei emaniko lekua 
-Euskal kultura eta kanpokoa hemen 
-Euskararen erabilera; euskararen inguruko konnotazioak 
 
 
4.2.4.-Gizabanakoa eta Gizartea; Botere egituraketa Politiko-

administratiboa 
 
Parametro honen bitartez ikertu nahi da nola artikulatzen diren 

albistegietan kolektibitatearen ordezkari gisa funtzionatzen duten aginte-
egiturak. Gainera, pertsona solte zein taldeek instituzio hauekin sortu eta 
mantentzen dituzten harreman moetak nolakoak diren. Azkenik, gizabanakoak 
ezagutzen dituen errepresentazio formak nolakoak diren jorratuko da.  
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-Telebista-albistegietan aurkezten den aginte-egituraren barruko instituzio 
politiko-ekonomikoak ikertzen dira lehenengo. Errepresentazio honek 
ezagutzen dituen legitimazio formak, instituzio politiko-administratiboen arteko 
harremanak, instituzio eta herritargoaren arteko elkarlana zertan gauzatzen den 
eta, aginte-forma horien kontra azaltzen diren taldeen tipifikazioak ikertuko 
ditugu. 

 
-Talde instituzionalduen eta biztanleriaren arteko harremanak nolakoak 

diren landuko dugu. Nola aurkezten diren albistegietan biztanleriaren nahi eta 
beharrak eta, "gehiengoa" nolako ñabardurez janzten den arakatuko dugu, 
bigarrenez. Instituzioak, gehiengoaren babesa eta ongizatea bermatzeko 
bidean ezagutzen dituen moduak ere miatuko ditugu azpiatal honetan. 

 
-Azkenik, banakotasuna nola konnotatzen den ikertuko dugu: zeintzu 

diren ageri diren pertsona solteen berezitasun sozialak eta duten notizia-
kontestua. Gainera, gizartearen ertzetan ageri diren taldeak eta hauen 
berezitasunak dituzten aztertuko dugu. Amaitzeko, "kontra-agintea" deitu 
duguna eta errepresentatibitate soziala duten instituzioen arteko erlazioak 
albistegietan nola eraikitzen diren azalduko dugu. 

 
 
4.2.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
 
Parametro koalitatibo honen bidez, albistegietan kontsentsua eta gatazkak  

ezagutzen dituzten errepresentazio moetak aztertu gura dira. Izan ere, IUK 
desberdinetan eta albistegian oro har, konfliktiboak kontsidera daitezkeen IUK 
ugari egon arren, akordioa bultzatu egiten da eta desadostasuna negatibizatu.  

Akordioa helburu duten subjektu (gizabanako, talde zein instituzioak) eta 
ekintzak ikertu nahi dira hemen bai eta enfrentamentuak forma biolentoak 
ezagutzen dituenean hura nolakoa den ere bai. Biolentziaren karakterizazioa 
eta berori praktikatzen duten taldeen itxuraketa informatiboa miatuko da. 

Hauek dira azpiatal honen bidez ikertutako puntuak: 
-Enfrentamenduaren presentzia informatiboa 
-Biolentziaren inplikazio sozial eta politikoak 
-Akordioa helburu modura: instituzio, alderdi eta agente sozialen artean. 
 
 
 
 
 
4.2.6.-Genero sistema 
 
Sexuen arabera telebista-albistegietan egiten den funtzio sozial eta errol 

banaketa arakatu nahi da atal honetan. Genero sistemaren barruan zeintzuk 
diren gizon ala emakumezkoei emaniko esparru eta zereginak jakin gura izan 
da. Gainera, nola definitzen diren eta non eta nola agertzen diren tradizionalki 
genero bakoitzari lotu zaizkion balioak. Sexualitateari buruzko aipamenen 
elementu osagarriak ere aztertu ditugu azpiatal honetan. 

 
 
4.2.7.-Tradizioa-Berrikuntza/Hiria-Herria/Oraina-Etorkizuna 
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Kategoria honen bidez, albistegi desberdinetan, tradizioa eta modernitatea 
parametroak non eta nola aurkezten diren jakin gura da. Antagonikoak izan 
daitezkeen elementu horiekin batera urbe ala herri txikietako bizimoduaz 
aritzen direnean deskribatzeko modua jorratuko da honako ataltxoan.  

Beraz hiru parte desberdinetan landuko dugu honako hau: 
 
-Lehenengo, tradizioarekin erlazionatuta ageri diren elementuak aztertzen 

dira. Bertan, gaurkotasuna deiturikoan, iragana eta etorkizunari eginiko 
aipamenak non eta zertarako erabiltzen diren ikertuko da. 

 
-Berrikuntzak, modernizazio teknologiko zein sozialek albistegietan lortzen 

duten lekuaz ariko gara azpiatal honen bigarren zatian. Berrikuntza 
desberdinak proposatzen edota bultzatzen zein talde politiko-ekonomiko ageri 
diren ikusiko dugu hemen. Gainera, berrikuntzetarako marko geopolitikoa zein 
den landuko dugu. Bestalde, berrikuntzen onuradun nortzu ageri diren kontuan 
hartuko dugu. 

 
-Azkenik, Hiria/herria, antagoniko modura kontsideratu izan diren 

parametroetan, ikoniko zein hitzez, bata eta bestea definituta nola ageri diren 
ikertzen da. Zein egoera espezifikori lotuta azaltzen den hiria eta zeintzuri 
herrialdeetako (nekazal inguruetako) bizimodua. Gainera, zeharka bada ere, 
IUK desberdinak eta beraien barnean kokatzen diren ekintzak zenbateraino 
diren hirizentrikoak aztertzen da azpiatal koalitatibo honetan. 

 
 
 
 
4.2.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza 
 
Azpiatal honetan, telebista-kanaleak duen funtzio soziala, 

aktualitatearekiko lotura eta kazetariaren lanari buruzkoak testualki esaten 
direnak bildu eta aztertzen dira. Besteak beste, aktualitatearen zerbitzuan 
telebista-kate batean lanean ari den kazetariaren diskurtsoan miatu da beraiei 
buruzko ikuspegian sakonduz. Ondokoak dira jorratu diren puntuak: 

 
-Lehenik eta behin, Aktualitatearen karakterizazioa nolakoa den aztertzen 

da hemen. Aktualitatea kausa edo/ala emaitza den, nolakoa den 
komunikabideek, eta kasu honetan telebistaren papera eta bere barruan 
kazetariaren zeregina. 

 
-Bigarren puntu batean, kazetariaren profesioa eta lana nola tipifikatzen 

den aztertzen dugu, sarri esplizitatzen den kronistaren papera nolakoa den; 
lekukotasuna nola aldarrikatzen den testualki zein teknikoki.  

 
-Notizia kontsideratuak izan diren gertaeren informazio-iturriari eginiko 

aipamenak aztertzen ditu hirugarren honek. Nolako desberdintasunak aurki 
daitezkeen informazio-iturria ofiziala izan edota agintean daudenen 
parametroen kontrakoa denean.  

 
-Hartzailegoarekin interlokuzioa bilatzen duten moduak ere aztergai 

izango dira. Nola zuzentzen zaion aurkezlea edota kazetaria oro har 
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entzulegoari, eta zeintzu izaten diren hurbilketa kasuetarako gai edota 
aitzakiak. 

 
-Azkenik, idazkera moduak ikertzeko jarri dugun parametro honen bidez, 

albistegi desberdinetan aurkezle zein kazetariek erabiltzen dituzten tonu 
informatibo, esamolde, jarrera editorializatzaile eta enfatizatzaileak, lantzen 
dira, besteak beste.  
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V.-EMAITZEN ANALISIA 
 
Euskal Herriak telebista-albistegietan jasotzen duen errepresentazioari 

buruzko ikerketaren azpiatal honetan, hiru kanaletako notizia-saioak batera 
hartuz, ikus daitezkeen amankomuneko joera nagusienak aztertuko dira 
segidan. Definitu izan diren zortzi parametro koalitatiboen gauzatzea nolakoa 
den ikusiko dugu ondoren.  

 
 
5.1.-HEGO EUSKAL HERRIKO TELEBISTAGINTZA INFORMATIBOA-

HETIOren IKERKETA KOALITATIBOA 
 
5.1.1.-Lurraldetasuna 
 
Telebista-kanaleek beraien albistegietan esan eta erakusten denaren 

bidez inguru espazialaren ikuspegi bat pantailaratzen dute. Lurraldetasunaren 
kontzepzio honetan partehartze ikaragarria du albistegietan hain ugaria den 
informazio instituzionalak, baina baita ere: non sortu eta non eragina duten 
notiziak aukeratzea; erabiltzen diren tokizen eta esplizitazio 
geokomunitarioak; komunikabideak bera, fisikoki, non kokatzen duen bere 
burua; eta azkenik, konparazioak edota antzera zein kontrakotasunak behar 
direnean zeintzuk diren erreferente gisa erabiltzen diren komunitate edota 
erakundeak. 

Aipatu ditugunetatik territorialki lehen elementu definitzailea telebista 
albistegietan tematikoki nagusi diren instituzio politiko-administratiboen IUK-k 
dira. Informazio hauek berezkoa duten lurraldetasunaren definizioa transferitu 
egiten baitiote kanalearen informatiboei. Gaiaz gain, besteak beste, agertzen 
diren pertsonaiek, deskribatzen diren harreman instituzionalak, pantailaratzen 
diren deklarazioek bereganatua dute lurraldetasunaren adiera konkretu bat. 
Albistegietan agertzen diren IUKetako elementu instituzionalek proiektatu 
egiten duten beraien adiera territoriala, alegia, egungo eraketa politiko-
administratiboarena. Esandakoaren ondorioz, eraketa instituzionalik ez duen 
edonolako multzo sozialak, ezinezkoa ez bada, oso zaila izango du inolako 
proiekzio telebisiborik lortzea.  

Tele-albistegietan diskurtso ofizialak probokatzen duen sustartze 
territorialak gainera, instituzioen arteko harreman eta joku-arauak markatuko 
ditu: bakoitzaren terrenoa non hasi eta norainokoa den ezagutzera emanez. 
Arau-emate honen bidez, instituzioen hierarkizazioa eta atxekimendu 
territoriala plazaratzen da. 

 
Erreferente instituzionalaz aparte, deskribatzen diren gertaerek non 

sortu eta non duten eragina izango da lurraldetasuna definitzeko modu 
baliagarria oso. Hala nola, albistegietan, nongo notiziak sartu eta norainoko 
eragina dutenak pantailaratuko dituzten jakitea garrantzi handikoa izango da 
"barrua" eta "kanpoa" zedarriztatzerakoan. Aztertu ditugun kanaletatik bitan, 
TVErenak, ez da kobertura teknikoz betetzen den esparru geografikoz 
gaineko berririk sartzen, beraz eraketa autonomikoa birsortu egiten da 
informatiboki ere. Euskal Telebistaren kasuan, Euskal Herritik kanpoko 
berriak emateak (Estatukoak ala nazioartekoak), euskal herritar izakera 
sendotu eta legitimatu egiten du, edonongo berriak "hemengo ikuspegiaz" 
azter daitezkeela adieraziz. Aldi berean kanpoko notiziek hemen duten 
eragina, edo antzerako fenomenoak hemen ere ezagutzeak, independentzia 
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informatiboaren traza ematen dio Euskal Herriari. Esandako bi ikuspegi 
informatiboen bidez, Euskal Herriaren taiukera autokratiko eta isolatua ala 
proiektibo eta zabala emango da. Esan beharrik ez dago ETB eta TVEk 
Euskal Herrirako emititzen dituzten albistegietan, kobertura tekniko zein 
tratamendu informatiboan duten ikuspegiek lurraldetasunaren kontzepzio 
desberdinaren beste osagarri bat besterik ez dela eta ez hutsalena.  

 
Ildo berari segituz, esplizitazio geokomunitarioak (leku aditzlagunak, 

posesiboak edota komunitatea definitzen duten esamolde geopolitikoak) 
garrantzitsuak izanik ere, "ageriko elementuen" artean koka daitezke. Alegia, 
definitu gura den esparru territoriala zirriborratzerakoan esplizitazioak 
garrantzitsuak diren bezainbesteko garrantzia dutelako konparazio eta 
erreferentzialtasuna nola egin. Azken hauen ondoan izen eta deitura 
geopolitikoak erabiltzea etiketa kontu bat besterik ez da, garrantzitsua, baina 
aldakorra. Kate bakoitzak, bere erara erabiliko ditu esplizitazio 
geokomunitarioak, guztien artean homogeneitate dexentea izan arren, 
bakoitzak zehaztasun konkretu bat emango diolarik, jakina den hitzen 
polisemia edota identifikazioak erabiliz. Aztertu ditugun telebista-kateetan, 
nagusiak dira Estatutaren eraketa autonomistarekin errespetagarriak diren 
esplizitazio geopolitikoak. Egungo eraketa administratiboa gauzatu eta 
birsortu egiten dute albistegi desberdinek, agian zirrikitu txiki batzuk utziz 
hainbat gai edo pertsonaiaren kasuan, guztietan esparru instituzionaletik 
kanpokoak. Hemen ere, egungo eraketa autonomikoaren kontra doan 
esplizitazio zuzenik ez da ikusiko.  

 
Telebista kanale desberdinek "hemendik" hitzegiten dutenean, bakoitzari 

dagokion komunitate autonomoaz ari da, orain arte esandako elementuen 
erabileraz gain esaera inplikatzaileak erabiliko dituztelarik: "nuestros", 
"nosotros", "nuestra comunidad" eta abarrak. Zero kilometroa bakoitzaren 
emisio puntuan kokatzen da eta bertatik artikulatzen dira nondik-norako 
guztiak. Hortik aurrera, erabiliko duen marko erreferentziala desberdina 
izango da TVE ala ETBko emisioetan. Azken hau, apalki bada ere, 
atxekimendu autonomista hutsetik gain dabil nazio mailakoa fin-fin marraztuz 
hainbat tema eta IUK erabiliz. 

Lurraldetasunaren definizioan tele-albistegian erabiltzen diren 
elementuak zeintzuk diren eta nolako pisua duten aztertzen ari garen lerro 
hauetan, konparazioarena aztertuko dugu ondoren. IUK desberdinetan, 
informatiboki konparazio eta erreferentzialtasuna bilatu gura izaten denean, 
modu garbian marrazten da telebista-kate bakoitzaren mugarri kognitiboak 
non lekutzen diren. Kasu batzuetan, globalizazioa bilatu nahi denean Estatu 
espainiarrekoa izango da edota ETBren kasuan bezala Europa. Barne-
erreferentzialtasunak ere balio izaten du definitzeko, katearen diskurtsoaren 
arabera, norainokoa den koherente eta homogeneoa biztanleria eta 
komunitatea bere osotasunean. Batasun soziologiko eta politikoaren 
proiekzioa nolakoa den ikus daiteke albistegi desberdinetan, komunitate 
baten elementu bateratzaileak ala banatzaileak azpimarratzen direnean. 
Azken honetan, desberdinak dira aztertu ditugun hiru kateak, TVEkoetan, 
barne izakeran sakontzen da euskal herritarren artean dauden 
desberdintasunak azaleratzeko, konparazio globalagoa bilatu behar izaten 
dutenean Estatu espainiarreko erreferentzialtasunera jotzen dute (Europakoa 
inoiz agertzen bada ere). Euskal Telebistari dagokionez, euskal herritarren 
arteko antzekotasunak azpimarratzen dira, eta homogeneitate horrek nolako 
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konparagarritasuna duen kanpoko herrialdeekin, Europakoa erabiltzen da. 
Estatu espainiarrekoa zubi gainetik bezala pasatuz. Euskal herritarron 
izakerak, "espainiartasuna" alderagarri ez duelakoan-edo aritzen da, hainbat 
IUKetan, ETB.  

 
 
5.1.2.-Nortasun kolektiboa 
 
Kolektibitate bat osatzen duten gizabanakoen izakera definitu, 

amankomunean dituzten osagarriak taxutu eta besteengandik bereiziko 
dituzten ñabardurak zeintzuk diren markatzen dira, beste gauza askoren 
artean, telebistaren bidez egiten dena. Nortasun kolektiboaren elementu 
definigarriak, produktu sozialak diren neurrian, sortu, gorpuztu eta birsortu 
daitezke, egintza horretan telebistak lan ikaragarria duelarik. 

Bi dira euskal telebistagintzan "gure" nortasuna definitzeko orduan soma 
daitezkeen hasera puntuak: pertsona soltez osoturiko multzoa izatea ala 
komunitate homogeneoa osatzen duena. Bata ala bestea abiapuntu gisa 
hartzeak ondorioetan azpimarragarria bezain desberdina den gizartearen 
irudira eramango gaitu. Izan ere, izakera kolektiboa abiapuntu gisa hartzen 
bada, nortasun kolektiboa amankomuneko ideietan sostengatzen da, batasun 
ideia emanez. Ikuspegi honetan gizarte artikulatua eta homogeneoa 
pantailaratzen da, eta hau da TVENA (nafarrei buruz soilik ari da, hori bai) eta 
ETBren kasua. Euskal Telebistaren diskurtsoan, euskal nortasun kolektiboa 
muga politiko-administratiboen gainetik dagoen izakera da. Telenavarrak, 
amankomuntasun hori instituzioen erreferentzia-marko berberaz egiten du: 
instituzioak markatzen duen joera (territorioa, ohiturak, jarrerak, 
sentimenduak...) nortasun kolektiboarenaz parekatuz. 

Aldiz, Telenortek, euskal komunitate zein herritarren nortasun propioa 
markatzen duen arren, heterogeneitate eta iritzi anizdunean oinarritzen du 
bere deskribapena. TVEBIk gizabanakoen arteko desberdintasunak 
azpimarratu, banaketa eta, sarri, kontrakotasunaz ilustratzen du 
komunitatearen ideia. Mila buru eta hainbat aburu duen gizartea da euskal 
herritarrena. 

 
Euskal nortasun kolektiboa definitzerakoan iritzi, jarrera zein portaeretan 

fijatzen dira telebista-kate desberdinak. Arrazari elementu definigarri modura 
tokirik uzten ez zaion arren, ijitoei buruz hitzegiterakoan azpimarratua izaten 
da etnizitatearen alderdi hori. Kasu guztietan arraza gainera "komunitate" eta 
"herria"-ren sinonimo modura erabiltzen dira.  

 
Aztertuak izan diren albistegietan ikus daitekeenez, gehiengoaren bidez 

markatzen da normaltasuna eta araua zer diren. Eredu hauen barne mugitzen 
denak lekua izango du albistegietan, eta neurri (izakera, jarrera, 
planteamendu, portaera...) horietatik kanpo daudenek ez dute proiekzio 
mediatikorik lortuko. Notizi-saioetan sartu dituzten ijito, edadetu, elbarritu eta 
prostitutei buruzko IUKek normaltasunaren balioa azpimarratzeko besterik ez 
dute balio izan. Guztietan, gehiengoaren eredua gizentzen da protekzioa, 
goitik-behera begiratzen duen jarreraz edo integrazio beharrean daudenen 
kasua azpimarratzen baita. 

 
 
5.1.3.-Kultura eta Hizkuntza; Euskara 
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Aztertuak izan diren hiru telebista-kateetako albistegietan, proportzio 

berean ez bada ere, kulturari emaniko garrantzia ez da oso handia. 
Koantitatiboki mugatua den esparru tematikoa da beraz kulturarena. Baina, 
interesgarria da ikustea nola esparru tematiko honek balio duen kate 
bakoitzaren erreferentzialtasun kulturala markatzeko. Nongo jatorria duten 
ekitaldien berri aztertzerakoan ikus daiteke erreferentzia kulturala nola 
eraikitzen den. 

Euskara TVENAko kasuan bakarrik agertuko da komunikazio hizkuntza 
modura, oso maila apalean bada ere. Bestelako kanaletan ez du ezta maila 
hori eskuratuko. 

Tele-albistegi desberdinetako jarrera politiko desberdinak azaleratzeko 
aitzaki interesgarri modura suertatu da euskara. Izan ere, kasu batzuetan 
euskara istilu instituzional, egonezin sozial eta egoera istilutsuekin 
erlazionaturik ageri den bezala, aitzitik, bestetan, desberdintasun ideologikoen 
gainetiko agente modura ageri da. Guzti honen ondorioz, garbi dago, euskarari 
buruzko IUK-k elementu sinbolikoz horniturik daudela eta, igorlearen jarreraren 
arabera, erabilia izango dela, mezu bata ala bestea zabaltzeko. 

 
 
5.1.4.-Gizabanakoa eta Gizartea; Botere egituraketa Politiko-

administratiboa 
 
Aztertuak izan diren albistegietan, nagusia da koantitatibo zein 

koalitatiboki instituzionalizazio forma guztien gainpresentzia. Eta ez da neurri 
koantitatiboan bakarrik ematen azpimarraketa hori, baizik eta koalitatiboan 
ere. IUK guztietatik  %24,5a tematikoki politika munduko instituzioekin 
erlazionatuta dago. Gainera, testualki aztertuak izan diren IUetatik %21,9en 
subjektuak instituzioetakoak ziren. Presentzia nagusitu horrek bestelako 
azpimarraketak izan ditu ondoko lerroetan ikusiko dugunez. 

Lehenengo eta behin esan beharra dago instituzioa gizarte osoaren 
ordezkaritza edukitzeaz legitimaturik agertzen dela. Instituzioa eta herria 
parekaturik agertzen dira. 

Gehiengoaren izenean beraz, instituzioek herritarren aldeko lanegin 
beharra dutela adierazten da albistegietan. Beraiei dagokie hiritarron 
ongizatea bermatzea horretarako eraketa politiko-administratiboa sendotu eta 
arautuz. Arau hauetatik kanpo gelditzen denak ez du lekurik ezagutuko 
informatiboetan. Aginte-egituraketa da gainera pertsona solte zein taldeen 
arteko harremanak arautuko duena. Eredu normalizatu hau arrazoituz, garbiki 
markatzen da zeintzuk diren lege eta funtzionamendu demokratikoetatik 
kanpo dauden taldeak. Hauek, gutxiestu eta negatibizaturik agertuko dira. 

 
Instituzio politikoaren lanak, periodizatu (denbora antolatu eta sailkatu) 

eta martxan jartzen du gizarte osoaren dinamika soziala. Instituzioak ez du 
hutsunerik lagatzen, gizarteak beharrezkoa duen abiada eta dinamika 
markatzen du, kale egin gabe. Albistegietan pantailaratzen denez, instituzio 
guztiek koordinaturik behar dute egon, gizarte osoaren onerako eta 
herritarren artean desoreka eta banaketarik eman ez dadin. 

Gainera instituzio politiko-administratiboak beste moeta batekoekin 
koordinaturik egon beharra du. Modu honetara ekonomia eta industriari 
loturiko erakundeek bat egin behar dute erakunde politikoekin. Guztion lana 
da gizartearen alde jardutea. 
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Tele-albistegietan agertzen den instituzioaren garrantziaz amaitzeko, 

interesgarria da aipatzea, kontra-agintean daudenen estigmatizazioa oso 
erabilia dela. Gehiengoaren azpimarraketa egiteko beharrezkoa da, legetik 
kanpo, "arau demokratikoetatik" at daudenen nortasuna jakin araztea. Honek 
sendotuko ditu instituzioen papera eta legitimitatea. 

 
Aipaturiko aginte instituzionalizatuaren eta hiritargoaren arteko erlazioa 

norabide bakarrekoa da. Persona solte zein gizarte osoak beharrezkoa dute 
hirukia osotuko duen beste elementu bat: instituzioa. Beraren bidez 
artikulatuko baitira guztien beharrak. Instituzioak eta bertan lanean ari diren 
alderdi politikoek gauzatuko dute partizipazio soziala, beraien bidez 
bideratzen dira herritarren eskaerak. Albistegietan pantailaratzen denaren 
arabera, partizipazio soziala, instituzioen dinamikarekin bategitean gauzatzen 
da. Horretarako, tele-kanaletan beharrezkoa dute klase ertain eta 
gehiengoarentzako adibide gisa funtzionatuko duten proposamenak eta 
ereduak pantailaratzea; identifikazio sozialerako patroi hedatuena eskeiniz. 
Gutxi dira instituzioetatik kanpoko partehartzeak erakutsiko duten IUK-k 
ikustea. 

 
Amaitzeko, indibidualitateak albistegietan duen toki eskasa aipatuko 

dugu. Gizabanakoen errepresentazio modu bakarra eliteko kirolarien bidez 
dator, zeintzuengan superazio pertsonala, indibidualismoa eta arrakasta diren 
goraipatuko direnak. Arrakasta ezagutuko duenaren ondoan, marjinalian bizi 
diren pertsona solte zein kolektiboen errepresentazio mediatikoa dator. Kasu 
bietan, gehiengoaren patroia sendoturik agertzen da. 

Azken hauekiko, marjinalian bizi diren taldeen kasuari dagokionez, 
nabaria da gehiengoa suposatzen duen gizartearengandik proiektatzen den 
protekzionismo eta arau markatzea. Ematen da marjinalian bizi diren 
kolektibo batzuen berri (prostitutak, elbarrituak, ijitoak...) baina guztien 
gainetik instituzioaren begirada eta eskubideak bermatzeko konpromezua 
azpimarratzen da. Gehiengo nagusiaren baitan integratu beharra aipatzen da 
behin eta berriro. 

 
 
5.1.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
 
Telebista-albistegien edukinean aipatzeko modukoa da konnotazio 

negatiboak dituzten IUKen presentzia. Era honetara markatzen dira ordenu 
politiko-legalaren kontra zein gertaera, subjektu eta ekintzek sortzen dituzten 
gizartearentzako egoera kaltegarriak. Ondorio txarrak dakartzaten gertaerak 
zeintzuk diren, eta norainokoa den sortzen duten egonezin soziala 
azpimarraturik ordenua, normaltasun instituzional eta sozialaren izaera 
ondoriozta daiteke. Gatazkatsuak diren egoerak ezagutuz induzitu daiteke 
onerako bidean nondik nora joan beharko lukeen. 

Aztertu ditugun albistegietan, bi dira biolentziaren erreferentzia esparru 
tematikoak: Golkoko gerra eta ETAren ingurukoak. Kasu bietan, baina bereizki 
bigarrenean, ondorio txarrak zerrendatzen dira, aktualitate kontsideratu 
denaren arrazoi eta funtsezko zergatiak azaldu baino. Gatazka inplizitoa duten 
egoeretan beti markatzen da dikotomia baztertzailea: guttiengo biolentoa eta, 
legitimitate osoa duen gehiengo demokratikoa, azken hau instituzioek 
errepresentatzen dutelarik. ETAren biolentziaren bideak ez du arrazoi ezta 
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zergatirik, gertaera puntualen deskribapenean zentratzen da IUKetako 
informazio testual zein ikonikoa. Biolentzia moeta horrek emaitza txar eta kalte 
sozial nahiz pertsonalei buruzkoan izaten du informaziogaia.  

 
Gatazka bizian dauden egoeren kontrapuntua markatuz, normaltasuna, 

akordioa eta oreka konnotatzen dituztenak alderatzen dira. Akordioaren 
inplikazioak, neurri handi baten maila instituzionalak (gobernu zentral eta 
autonomikoaren arteko erlazioak, partehartze politikoak...) baina baita ere 
alderdi barrukoetan, bere ondorio sozialak egiten dira publiko. Hau da, 
alderdien barruko oreka eta negoziatu beharra markatzen denean, gizarte 
osoarentzako ereduak eskeintzeko egiten da. Akordioak onura besterik ekarriko 
ez duelakoan. Esate baterako, maila desberdineko instituzio politiko-
administratiboen arteko akordio ezak birsortu egin dezakela gizartearen baitako 
bipolarizazio eta haustura. Arrisku horren aurrean, tele-albistegietan akordioa 
beti izaten da egokitzat markatzen den bidea. Baina maila orokorrean bezala -
gizarte eta instituzio mailan esan gura dugu-, bestelako apalagoetan ere, 
akordioaren onurak markatzen dira, konflikturaren ondorio txarrak 
azpimarratuz. Mundu laboraleko IUK-k dira adibide egokiak, hiritar guztientzako 
kaltea suposa dezaketen greba eta protestaldiak ekiditeko patronala eta 
sindikatuen arteko negoziazioa eta akordioa proposatzeko orduan. Oreka eta 
kontsentsua proposatuz, gizarte ereduak ere eskeintzen dira. Jarrera 
biolentoen ondorio txarrak azpimarratuz, egungo ordenu politiko-legalaren 
baitan oreka eta akordioa ekarriko dituzten egoerak deduzitu daitezke. 
Biolentziak eskeintzen duen desordenu eta ondorio kaltegarrien beste puntan, 
instituzioen inguruko dinamika normaldu eta konstantea. 

 
 
5.1.6.-Genero sistema 
 
Desoreka ikaragarria dago tele-albistegietan emakume eta gizonezkoek 

lortzen duten presentzia mailan. Datu koantitatiboetan oinarrituz, aztertu 
ditugun kanaletako informazio-saioetan, zortzi aldiz gehiago ikustarazi eta, 
informazio testualean, hamar aldiz gehiago izaten dira aipatuak gizonezkoak 
emakumezkoak baino. Agerpenean dagoen nagusitasun honek, maila 
koalitatiboan, bestelako osagarri batzuk ere baditu. 

Erantzunkizun edota garrantzi sozialeko ekitaldietan emakume solteen 
presentzia oso eskasa da. Halakoetan gizonezkoak dira nagusi. Aldiz, kaleko 
irudiak, hau da, gizarte osoari buruzko irudi neutroak (betegarriak) erabiltzen 
direnean (datu estatistikoak edo hauteskundeetako emaitza edo prospekzioak 
ilustratzeko) emakumezkoaren presentzia handitu egiten da. Bestelako 
kasuetan, emakumezkoen mundua maila pribatu eta etxekora mugatzen da. 

Gainera, gizarte honetan emakumezkoek betetzen dituzten funtzioei 
buruzko IUK baten, gizonezkoek ez dutela etxeko lanetan "laguntzen" salatzen 
da. Zeregin hori emakumezkoei dagokiela pentsatzera bultzatzen gaituen 
arrazonamendua proposatuz. Modu berean, "beharrean daudenen" zainketa 
(gosez hilzorian, elbarrituak...) emakumezkoei zuzendurik pantailaratzen da 
notiziarioetan.  

Azkenik, sexua eta generoen arteko karakterizazioaz telebista-
albistegietan ematen diren hainbat molde zaharkituen presentzia aipatzeko 
modukoa da. 

 
 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  139

5.1.7.-Tradizioa-Berrikuntza/Hiria-Herria/Oraina-Etorkizuna 
 
Iragana eta tradizioa ez dira notizi-saioetan elementu argumental gisa 

gehiegi ageri. Aktualitatea deiturikoaren eraiketa egiten denean, testuingurua 
ez da asko lantzen. IUKen baitan kontsideratzen diren elementuen artean ez 
da jatorria edota bilakaera historikoa sarri aipatua izaten. Bada aldiz, instituzio 
politiko-administratiboak legitimitatez jantzi nahi denean tradizioari jotzeko 
ohitura. Baina, bestela, tradizioa elementu dinamizatzaile modura ez da ageri 
telebista-albistegietan. Tradizioak balio sinboliko eta idealizatuetan du bere 
itzulpena eta ez pragmatikoetan. 

Aldiz, informatiboetan modernitatea ageri denean beti testuinguru 
praktiko eta bitalaz bildurik dator. Berrikuntza teknologiko eta sozialak 
deskribatzen direnean instituzio politiko eta ekonomikoen eskutik datoz eta 
herritarrak dituzte onuradun. Konpetitibitatea beharrezkoa da gauzak 
hobetzeko, etorkizunean aurrera egiteko eta horrek, albistegien argudioen 
arabera, batzuetan ordain soziala eskatzen du. 

Bestalde, berrikuntza eta modernitatearen kontestu orokorra Europa den 
bezala, partikularra hiriak dira. Aztertuak izan diren albistegietan 
hirizentrikotasuna nabaria da. Urbeetako bizi-baldintzak inoiz modu kritikoan 
agertzen baldin badira ere, estandar eta normalizatutzat hartuak dira. Egungo 
bizimodua deskribatzerakoan, normaltasuna eta gehiengoa ilustratzerakoan, 
hirietako irudi eta erreferentzia testualak aipatuko dira. Dinamika sozialaren 
patroia hirien inguruan mamitzen da. 

 
 
5.1.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza  
 
Televisión Españolak Iruñean eta Bilbon dituen zentruen emisio 

informatiboetan zein Euskal Telebistaren gaztelerazko albistegietan, 
antzerakoak dira medioak berak aktualitatearekiko duen erizpidea. Aldi 
berean parekotsuak dira bere buruari atxikitzen dizkion zeregin informatibo 
eta funtzio sozialak. Gauzak horrela, berdintsu definitzen ditu kazetariaren 
eginbehar profesionalari buruzko parametroak. 

Telebistaren informazio-saioetako diskurtso testualean aktualitatea ez 
da komunikabideek beraiek eraiki eta definitzen duten zerbait bezala 
aurkezten. Aktualitatea autonomoa da, bere izakera eta lege propioez ari den 
"zerbait". Telebista desberdinen arabera, aktualitateak, duen pisu eta 
garrantzi sozialaren eraginez, lortzen du proiekzioa komunikabideetan. 
Aktualitatea definitzeko orduan, badirudi kazetariak ez duela zerikusirik izan. 
Esaldi inpertsonalez jositako diskurtsoan, kazetariaren partehartze 
profesionala ez da ia inoiz azaleratzen. Aktualitatea continuum bat da, notiziz 
beteriko iturriaren jarioa. Kazetariari dagokion funtzio bakarra, aktualitatea 
den hori laburtzea eta aurkeztea besterik ez omen da. Aktualitatearen 
zerbitzuan ari den kazetariak tele-kanaletan egiten du lan, eguneroko zita 
informatiboa, konpromezu soziala, betez. 

Izakera propioa duen aktualitatea deituriko horren zerbitzari aurkezten 
zaigu kazetaria. Ikusentzulegoarentzako informazioa jasotzeko eskubidea 
deklaratzen den bezala, kazetariak zeregin hori bete beharra du. Lan 
horretan, kazetaria kronista (lotura kronologiko eta espaziala) bezala ageri da 
albistegietan, sarri notarioaren lana eginez. 

Albistegietako gaia eta tratamendua nork aukeratuak diren zehazten ez 
den arren, sarri notiziaren jatorri informatiboari buruzko zehaztasunak ematen 
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dira. Hau da, notiziaren jatorri informatiboa deklaratu egiten da, istilu edota 
eztabaidagarriak diren kasuetan gehiago gainera. Ordenu politiko-legalarekin 
ados datozen kasuetan gainera, diskurtso periodistikoa eta instituzioarena 
bateratu eta ados jartzen dira. Halakoetan zaila da bereizten norainokoa den 
kazetariak esanikoa eta nondik aurrera instituzioarena. Formalki ere 
txertaketa diskurtsibo hori soma daiteke tele-albistegietan. 

 
Aktualitatearen "aginduz" profesionalki ari diren kazetarien hizkera 

estandarra eta neutroa izaten da gehienetan. Baina, batzuetan, formaltasun 
hori hautsiz sozialki ezaguna eta amankomuna kontsideratzen den eremutik 
idatzitako agertzen da informatiboetan. Halakoetan kazetaria eta ikuslea 
identifikatu daitezen pausuak ematen dira. Hurbilketa espresibo hori, 
samurragoa izaten da kirola, kultura eta gizarteari buruzko notizietan 
zeintzutan errazago agertzen da esplizitoki kazetariaren iritzia. Bestelako 
gaiei buruzko notizitean, kazetaritzaren teoria klasikoan esaten den iritzia eta 
faktoak bereizturik agertu beharra dutela betetzen bada ere, kiroletan, esate 
baterako, jokalariak noiz ondo eta noiz txarto aritu diren aldarrikatzen da. 

 
 
5.1.9-HETIOren emaitza koalitatiboen sintesia 
 
Aurreko lerroetan sakonean ikusi bezala, zortzi kategoria koalitatiboen 

bidez, defini daiteke nolakoa den telebista-albistegien bidez proposatzen den 
Euskal Herriaren irudia.  

Lehenik eta behin, Hego Euskal Herriko telebistagintza informatiboan, hiru 
kanaleetako albistegietan luzatzen diren diskurtso ikoniko eta testualean, 
instituzio politiko-administratiboak duen zentralitateak deitzen du atentzioa. 
Geroxeago koantitatiboki ere egiaztatu ahal izango dugunez, eraketa politiko-
administratiboen organuek (autonomia bietako lehendakaritzak, legebiltzarrak, 
diputazio eta udalak eta hauen baitan aritzen diren alderdi politikoak, besteak 
beste) duten nagusitasunak Euskal Herriaren errepresentazio mediatikoa 
baldintzatzen du erabat.  

Aipaturiko instituzio politiko-administratiboek, Estatu mailakoekin zein 
gizartearen barruan dauden bestelakoekin dituzten erlazioak eta antolaketa 
hierarkikoaren bidez zirriborratzen da nola dagoen antolatuta botere-egitura. 
Albistegietan agertzen denaren bidez birsortu eta legitimatuz, lurraldetasunaren 
adiera bat proposatzen zaigu. Instituzioen papera azpimarratuz euskal 
lurraldetasunaren antolaketa konkretu bat publizitatzen da behin eta berriro. 
Instituzio politiko-administratiboen adiera territoriala eta telebista-kanale 
desberdinena parekatu egiten dira. Lurraldetasuna definitzeko, instituzioena 
bezain inportantea delarik komunikabide ikusentzunezkoetan lortzen duten 
gauzatzea.  

Baina, esan bezala, instituzio politiko-administratiboen gainpresentzia 
informatiboaren bidez, Euskal Herriaren lurralde-antolaketa bat eskeintzen den 
bezala, herritarren arteko harremana ere proposatzen da. Hau da, instituzio 
politiko-administratiboak nortasun kolektiboaren gauzatzea bezala agertzen 
zaizkigu albistegietan. Instituzioez baliatu ez den kolektibitateak ez du proiekzio 
telebidezkorik, beraz, ez du izakera mediatikorik. Instituzioetan kristalizatzen da 
nortasun kolektiboaren indarra, eta konkrezio modu honetatik kanpoko 
nortasunek ez dute lekurik aurkituko albistegietan (Euskal Herria bere 
osotasunean, esate baterako).  
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Instituzioek, lurraldetasunaren definitzaile eta publizitatzaileak izateaz 
gain, nortasun kolektiboaren konkrezio eta bermatzaileak direla esan dugun 
bezala, beraiei leporatzen zaien beste balio bat ere bada: gizabanako eta 
gizartearen arteko kudeatzaileak izatea. Albistegietan ikus daitekeenaren 
arabera, instituzioak eta hauen inguruan ari diren alderdi politikoen bidez 
artikulatzen da partizipazio soziala. Indibidualitatea eta kolektibitatearen arteko 
oreka eta errespetuaren mantenimendua beraien bidez lortzen da. Instituzioak 
dira eskubide indibidual zein kolektiboen bermatzaileak. Gizartearen baitan 
ematen diren tendentzia desberdinen arteko orekatzaile ere berauek dira eta, 
hala behar izanez gero, interes kontrajarrien arteko bitartekari.  

 
Telebista-albistegietan pantailaratzen diren diskurtso ikoniko-testualaren 

bidez, kazetariek ingurua definitzen dute, harreman sozialetarako esparrua eta 
joku-arauak aplikatzeko lurraldea. Kobertura informatiboaren bidez notizia 
batzuk sartu eta besteak alboratuak izango dira, beti ere igorlearen nondik-
norakoa azpimarratuz. Kanaleek duten kobertura teknikoaren bidez, norainoko 
eragingunea zirriborratzen duten ikus dezakegu. Edozelan ere, 
lurraldetasunaren konkrezio ezagun bat plazaratzen dute telebista-kanale 
desberdinek. Baina, "nondik hitz egin" eta, teknikoki, noraino iritsiko direnaz 
gain, nortzurekin erlazioak bilatzen diren dugu nortasun kolektiboaren 
elementurik garrantzitsuenetarikoa. Euskaltasunaren definizioa egiterakoan, 
soziologiko zein politikoki, zeintzurekin bilatzen den erreferentzialtasuna eta 
konparazioa oso inportantea da. Aldi berean, telebista kanale desberdinek, 
euskal herritar izatearen osagarrian zeintzuk eta nolako garrantziaz tratatzen 
dituzten kontuan hartzeko moduko faktorea da: euskara eta euskal kultura, 
etnia bereko partaideak izatearena, ohitura eta tradizioari eginiko erreferentzia, 
e.a.  

Albistegien bidez ere nortasun indibidual zein kolektiboa  proposatzen 
da, horretarako kolektibitatearen elementu definigarriak zeintzuk diren 
azpimarratuz. Baina aldi berean, gehiengoa nortzuk osatzen duten esaten da, 
guztiek onarturiko arauen barne sartzen direnak eta sozialki onarturiko 
jarrerak zeintzuk diren. Notizi-saioetan aurkezten diren marjinalduriko 
kolektibo zein portaerak, gehiengoaren patroia azpimarratzeko besterik ez 
dira erabiltzen, normaltasuna eta onartua zer den adieraziz.  

Hiru kanale desberdinetako emisioak batera aztertzeak planteatzen 
duen globalizaziorako zailtasunak kontuan hartuta ere, esan daiteke badela 
elementu bat guztietan aurki daitekeena: instituzio politiko-administratiboen 
nagusitasuna. Instituzio hauek berezkoa duten marka territoriala, albistegietan 
proiektatzen den oro markatuko du. Egungo eraketa politiko-administratiboa 
eta telebista-kanaleena (tekniko eta informatiboa) parekatu egiten dira eta 
hori baino gehiago: batak bestea bermatu eta legitimatu egingo du.  

Ikusi dugun bezala, instituzio politiko-administratiboaren gainpresentziak 
lurraldetasuna markatzeaz gain, parte hartze nabarmena du nortasun 
kolektiboaren definizioan, gizabanako eta gizartearen arteko erlazioak 
zedarriztatzean, joku-legeak zirriborratzean eta, hitz gutxitan esanda, 
euskaltasunaren definizioan eta Euskal Herriaren izakera proiektatzerakoan.  

 
 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  142

5.2.-ETB-REN IKERKETA KOALITATIBOA 
 
5.2.1.-Lurraldetasuna 
 
5.2.1.1.-Lurraldea eta instituzio geoadministratiboen arteko erlazioa 
 
Euskal Telebistak, pantailaratzen dituen Teleberrien IUKek kutsu 

insituzionala zuzena eduki ala ez edukitzearen ondorioz, lurraldetasunaren 
inguruan bi jarrera desberdin aurkeztuko ditu. Hau da, marka instituzionalista 
duten IUKetan, EAE zein NFK-ko eraketa politiko-administratiboari proiekzioa 
emango zaio baina bestetik, bi horien gainetik "beste zerbait" egotearena 
ukatu barik Bi jarrera horiek aldi berean mantendu ahal izateko, nomenklatura 
autonomista eskrupulu handiz erabiliko da baina Euskal Herri penintsularraren 
esistentzia ere aurkeztuz. 

Esan bezala, eraketa administratibo-insituzionala proiektatu egiten da, bi 
eratara, kazetariaren deskribapenetan eta ateratzen dituzten politikoen 
deklarazioetan. 

 
"A las doce del mediodía, con un acto solemne ha dado 

comienzo en el palacio Miramar de San Sebastián, la reunión 
conjunta del Parlamento Vasco y el navarro, las Juntas Generales 
de Alava, Bizkaia y Guipuzcoa. En el acto ha participado gran 
número de parlamentarios y junteros y ha estado presidido por los 
Presidentes de los dos parlamentos Joseba Leizaola y Javier 
Gómara y el Diputado General de Guipuzcoa Imanol Murua" 

 
"Hoy en San Sebastián, los parlamentos vasco y navarro han 

aprobado una declaración de apoyo a la autovía. Esta sesión 
especial de ambos parlamentos sirve de prólogo a la manifestación 
en defensa de la autovía convocada para el próximo sábado" ETB-
(81. IUK) 

 
Aurreko bi aipamen hauetan ikus daitekeenez, instituzioaren legitimitatea 

eta paper politikoa goraipatua agertzen da gainera. Bide batez, herritar soil eta 
instituzioen arteko erlazio estua eta, ondorio gisa, kontzeptu bien parekatzea 
bultzatzen da hainbat IUKen ondorioz: instituzioa=herria. 

 
Esan dugun bezala, Euskal Herriaren egungo eraketa politiko-

administratiboaren aurrean bi adiera desberdin somatzen dira alderdi 
desberdinetako ordezkarien hitzetan, batzuk (1.-estatalistek) "instituzio-herri" 
arteko sinonimia bilatzen dute eta bide batez, egungo eraketa legitimatu eta 
besteek (2.-abertzaleek) bi komunitate autonomotan antolatutako Euskal Herri 
bakarraren ideiari atea zabalik utziz: 

 
1.-"...día importante para el País Vasco y para Navarra..."-PSE 
 
"...el pueblo vasco y el pueblo navarro..."-PP 
 
 
2.-"...ambas comunidades..."-PNV 
 
"...Comunidad Autónoma de Navarra y de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco"-EA 
 
"...ambas comunidades..."-EE 
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""...se tiene que respetar la voluntad de Navarra.(...). Que empiecen 
por reconocer y por no cerrar las puertas a los deseos de defensa 
del acervo cultural común que tenemos con el resto de Euskal 
Herria, a sus posibilidades de unión con el resto de Euskal Herria."-
HB (135. IUK) 

 
Oro har, Teleberrietan, koalitatiboki eta duen zentralitatea dela medio 

nagusi den instituzioa EAEkoa da, bere inguruan antolatzen baitira politika-
administratiboari buruzko IUK gehienak. Euskal Herria eta EAEren arteko 
parekatze semantikoa bultzatzen da kanale autonomikoaren albistegietan. 

Edozelan ere, ETBren informatiboetan, Nafarroari buruzko aipamenak 
egiterakoan, kontu handiz aritzen da bertan ematen diren alderdi politikoen 
indar banaketa, hauteskundeetako errepresentazio elektorala eta egituraketa 
instituzionala gordez. 

 
ETBk, arestian aipatu moduan, instituzioen dinamikatik kanpo esparru 

"vasco"-a eraikitzen du. 
"Los vascos" orokor eta zehaztu gabe hori, IKEIren1 kasuan bi 

komunitate autonomoetara zabaltzen du bere esangura.  
"Vasco" = "Comunidad Autonoma Vasca" + "Navarra"  

 
"Lo que les vamos a contar ahora habla de cómo somos los 

vascos, cada vez más parecidos al resto de los europeos. Según un 
estudio elaborado en las Comunidades Vasca y Navarra, nuestra 
sociedad es cada vez más moderna, más abierta y más urbana. " 
ETB-(9. IUK) 

 
Modu honetara, "vasco" kontzeptua trans-autonomista2 litzateke: 
 

"Analizar de forma cualitativa la percepción el bienestar, 
condiciones de vida y opiniones generales de los vascos es uno de 
los objetivos fundamentales del informe social y cultural del País 
Vasco y Navarra ..." ETB-9. IUK) 

 
Edozelan ere, "vasco"-rena ez da beti EH-4 biztanleak batuz erabiltzen 

den esamoldea. Ikus ondoko adibidea, non Golkoko gerraren kontrako nafar 
manifestarien berri  aipatu ere ez den egiten (nahiz eta Iruñean ere pareko 
protestaldia antolatua izan egun eta ordu berean). 

 
"El denominado sindicato de estudiantes apenas tiene 

implantación entre los estudiantes vascos, pero ha logrado 
concentrar a buen número de estudiantes en las manifestaciones 
de Bilbao, Donostia y Gasteiz." (51. IUK) 

 
Fijatu ezkero, euskal herritarren definizioan ez da Iparraldea sartzen ezta 

egitura autonomiko-adiministratiboa apurtzen ere. "Vascos" hitza aipatu bai 
baina beti ere autonomien esparru geopolitikoa errespetatuz.  

 

                                                 
1"Instituto Vasco de Estudios e Investigación-IKEI" delakoak eginiko ikerketa 
soziologikoari buruzko berria da.  
2Berba honen bidez adierazi gura da, egungo eraketa autonomikoa gaindituz Euskal 
Herri osoaren ideia zabaltzen dela. Halere, ikusi ahal izan dugunez, guztietan ez bada 
gehienetan, Hego Euskal Herriaz bakarrik ari dira albistegietan.  
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"Vasco" trans-autonomista horren ildotik, futbolari buruzko IUK baten 
Osasuna eta Athletic-en arteko partiduaz hitzegiten da: 

 
"En el derby vasco entre Osasuna y Athletic se impusieron 

con todo merecimiento los navarros" ETB-(84. IUK)  
 
Instituzio zentral eta autonomikoaren harremanaz hitzegiten denean, 

ETBk istilua edota desoreka azpimarratu barik, akordioa eta negoziazioaren 
beharra azpimarratzen du, enfrentamenduaren politika baztertuz. 
Kontsentsuaren aldeko jarrera hau, Telenorten gai berbera duen IUK-n, 
gertatzen denaren kontra, nagusi da ETBn, 

 
"El desarrollo autonómico, según Joseba Zubia, es un 

proceso inacabado, que exige, ante todo, lealtad. El Consejero de 
Presidencia ha explicado además su intención de que la 
Comunidad Autónoma Vasca participe en la política del Estado..."(7. 
IUK) 

 
Hauteskundeetako mitinen berri ematerakoan, Nafarroan izandako 

ekitaldien aipamena egiten da baina bakarrik alderdi abertzaleenak, alegia PP, 
PSN, CDS edota UPN partidu politikoen berri eman gabe. Honen atzetik egon 
daiteke igorlearen pertzepzio geokomunitario partikularra, hau da, informatzen 
da Nafarroari buruz baina "honekin/EAErekin" zerikusia duten alderdiena 
aipatuz bakarrik; zertarako aipatu UPNri buruzko informazioa, "hemengoek" 
(EAEkoek) ez badute berari botoa emateko modurik. 

 
5.2.1.2.-Notizigarritasun esparrua 
 
ETBren Teleberri albistegian, Euskal Herrikoaz gain, Estatua zein 

nazioarteko aipamenak egiten dira. Beste kanale bietan ez bezala, ETBk, 
munduko zein Estatu espainiarreko notiziak emititzen ditu. Aipamen 
metodologikoa egiterakoan zehaztu dugunez, Euskal Herriari buruzko berriak 
bakarrik aztertuko ditugu, baina horrek ez du kentzen koalitatiboki ETBk 
TVENA eta TVEBIrekin duen aldea azpimarratzea. Izan ere, TVEren 
albistegietan, "honako" bakarrik "hemengo" berriak emititzen baitira, 
kanpokoak Madrilgo albistegien bidez jakitera ematen direlako (Telenorte eta 
Telenavarra emititu eta handik ordu erdira pantailaratzen da Estatu osorako 
Telediario izeneko albistegi nagusia). Euskal Telebistaren kasuan aldiz, 
Estatua zein nazioarteko berri ematen da, mundua "hemengo" ikuspegitik ere 
"ikusi" daitekeelakoan. 

Edozein kasutan ere, ikerketa honetarako Euskal Herrian kokatu edota 
bertan eragina dituzten IUK-k bakarrik aztertuko ditugunez, horietan aurki 
daitezkeen elementu koalitatiboetan zentratuko gara hemendik aurrera. 

Estatuan zein nazioartean sorburua dituzten albistegiek Euskal Herrian 
duten proiekzioa beti da elementu errekurrente bat ETBn. Esate baterako, 
bloke tematiko gisa definitu ohi den laboralari buruzko IUKetan, Estatuan zein 
Euskal Herrian lekututako grebek multzo bera osatzen dute. Lan-munduko 
berri hauetan, "geure" artean gertaera desberdinek sortzen duten erreakzioa 
pantailaratzen delarik: 

 
"Estamos a en el tercer día de una semana de huelgas y 

paros en numerosos sectores de la administración del Estado. La 
huelga de Correos de Bizkaia (...) la que más incidencia esta 
teniendo en la Comunidad Autónoma Vasca" 
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"La huelga de Correos afecta específicamente a Bizkaia" 
 
"En lo que se refiere a la huelga de Campsa(...) con poca 

incidencia en Euskadi" ETB-(131. IUK) 
 

Estatuko notizietako gertaerek hemen daukaten eragina zehazten den 
bezala, nazioartekoei dagokionez, sarri, Euskal Herriaz loturaren bat bilatzen 
zaie, esate baterako Golkoko gerraren inguruko IUK-n, EH-4n burututako 
manifestazioak aipatzen dira edota gerrak burtsetan sorturiko egonezina 
aipatzean, Bilboko balioen gorabeherak. Gainera, azken kasu honetan, 
interesgarria da nola erabiltzen den Frankfurt eta Londongo erreferentzia eta 
ez geografikoki hurbilagoa den Madrilekoa. 

"El mundo financiero se ha recuperado tras las bajas 
registradas ayer. Las bolsas de Paris y Frankfurt han subido hoy un 
1,5% respectivamente y el índice Financial Times del mercado de 
valores londinense ha ganado 19 puntos. La bolsa de Bilbao ha 
registrado un subida de 3,37 puntos al cierre de la sesión 
matinal."(51. IUK) 

 
Futbolari dagokionez ere, Estatu espainiar mailako liga aipatzean, non 

euskal futbol taldeak dauden inskribaturik, esaten da: 
 

"Les ofrecemos ahora la última hora de nuestros equipos...". 
ETB-(12. IUK) 

 
Badira beste IUK batzuk EAEn sortu eta bertakoa baino traszendentzia 

zabalagoa dutenak: "Anticuarios-91" azoka (10. IUK), Donostian buruturiko 
meeting atletikoa (11. IUK), Boccia txapelketa (14. IUK), "Zinekirolak" deritzon 
nazioarteko zinemaldia (15. IUK). Eta, arraroa delako, aipatzeko modukoa den 
Tourraren hasiera Donostian izango dela aipatzen duen IUK. Oso ezohizkoa 
baita, Hego Euskal Herrian sortu eta Iparraldean zein frantziar Estatuan 
eragina izango dituzten IUK-rik egotea. 

 
EH-4ko IUKetan, antolaketa administratibo-estatutarioarekiko errespetua 

azaltzen da sarri. "euskaltasuna", eraketa komunitarioaren gainetik bezala 
agertuz, beti administrazio organuen subiranotasuna goraipatzen da 
"Comunidad Autonoma Vasca" eta "Comunidad Foral Navarra" edota 
antzerako formen bidez. Edozein kasutan ere, Euskadi edota "vascos" formak 
metonimikoki funzionatzen dute, batzuetan EH-4rako eta gehienetan EAErako 
bakarrik aplikazioa edukiz. 

Kasu bakar baten, Hego Euskal Herri osoari buruzko IUK batek lortzen 
du Teleberrin tokia, alegia nekazal sindikatu batek antolaturiko protestaldia 
aipatuz: 

 
"Los ganaderos sacan sus protestas a las calles de San 

Sebastián y Pamplona por la política agraria." (...) 
 
"EHNE, el sindicato de agricultores y ganaderos de Euskal 

Herria, ha comenzado hoy una campaña de movilizaciones en 
protesta por los bajos precios de las producciones de carne y 
leche." (131. IUK) 

 
 

5.2.1.3.-Esplizitazio geo-komunitarioak 
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Lehenago aipatu bezala, oso sarri, ETBko albistegietan, Euskadi edota 

País Vasco geoesplizitazioak polisemikoki erabiliak izaten dira, ez baita 
esaterik, zehazki, EAE edo NFK-az ari diren bakarrik ala biei buruz.  

Beste IUK batzuetan, eta normalean tematikoki politika-
administrazioarekin horrenbesteko menpekotasuna ez duten IUKetan, 
euskaltasuna beste modu baten ageri da zehaztuta. IKEIren kasuan "los 
vascos" orokorrak, bi komunitate autonomoak hartzen ditu bere baitan. 

 
"Lo que les vamos a contar a hora habla de cómo somos los 

vascos, cada vez más parecidos al resto de los europeos. Según un 
estudio elaborado en las Comunidades Vasca y Navarra, nuestra 
sociedad es cada vez más moderna, más abierta y más urbana. "(9. 
IUK) 

 
Lehenago esan dugun bezala, "vasco"-tasuna trans-autonomista gisa 

definitzen da: 
 
"Analizar de forma cualitativa la percepción del bienestar, 

condiciones de vida y opiniones generales de los vascos es uno de 
los objetivos fundamentales del informe social y cultural del País 
Vasco y Navarra ..." (9. IUK) 

 
Baina fijatuz gero, euskal herritarren definizioan ez da Iparraldea sartzen 

ezta ere apurtzen egitura autonomiko-adiministratiboa. "Vascos" hitza aipatu 
bai baina beti ere egungo eraketa autonomikoaren esparrua errespetatuz.  

Estatu mailako esplizitazio geopolitikoetan, sarri "Estatua" esamoldea 
erabiltzen da, baina "esplizitazio emanetan" España ere erabiliz. Ikus ondoko 
adibidean "esplizitazio emanak" nolako bilakaera duen kazetariaren hitzetan: 

 
"Estos atletas a los que vamos a ver seguidamente, 

participan en el II. Campeonato de España de Boccia para 
disminuídos físico que se celebra desde hoy hasta el domingo..." 

 
"A partir de hoy y hasta el domingo tomarán parte en la 

competición los 50 participantes de todo el Estado que se han 
clasificado para esta final..." ETB-(14. IUK) 

 
Adberbio posesiboen erabilera eguraldiari buruzko IUKetan ugaltzen 

bada ere, bestelakoetan, instituzio autonomiko edo lurraldetasunaz zerikusia 
dituztenetan ere soma daitezke. Ikus adibidea: 

 
"...según los responsable de tráfico, el alcohol ha sido la 

principal causa de accidentes en nuestra comunidad" (107. IUK) 
 
Eguraldiari buruzko informazioak tematiko zein medio aldetik garrantzi 

handia du Euskal Telebistaren albistegietan. Atal tematiko honi azterketa 
koantitatiborik dedikatu ez diogun arren baditu elementu koalitatibo batzuk 
azpimarratzeko moduak. 

Esplizitazio geopolitiko-administratiboekin zerikusia duten hainbat ideia 
ageri dira eguraldiari buruzko IUKetan. Esate baterako, ikonikoki EH-7ko mapa 
agertu arren, zazpi lurraldeei buruz ematen den informazioa oso desorekatua 
da, EAEri buruzkoa da informazio zentrala eta Nafarroa zein Iparraldekoa 
bigarren mailakoa, koantitatibo zein koalitatiboki. 

Esplizitazioak bi moetatakoak dira: 
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-orokorrak eta lurraldearen kontzeptu globalaz erlazionatuta egon arren 
nahiko difusoak direnak: 

 
"...nuestros cielos " 
 
"...nuestro territorio..." 
 
"...nuestra zona."(4. IUK) 

 
-informazio zehatza ematerakoan EAE osatzen duten lurraldeen berri 

ematen da zehazki, alegia, trafikoarekin zerikusia dutenak. Izan ere ezin dugu 
ahaztu, Eusko Jaurlaritzak babesturiko albiste blokea dela eta, hori dioen azpi-
inprimaketaz gain, EAEra mugaturiko informazioa ematen dela. 

 
Euskal Telebistaren kasuan, eguraldiari buruzko IUK, kareta, aurkezle 

berezia eta luzeraz entitate propioa lortuz, maparen bidez EH-7 esparrua 
markatzen du. Tematikoki hain definitua den IUK-n, zazpi lurraldeen berri 
ematen da, baina, beti ere EAEkoetan zentratuz. Iparraldea eta Nafarroa maila 
sinbolikoan mantenduz. Izan ere, Euskal Autonomi Elkartearen errepideen 
berri ematen da, obra edota bestelako gorabehera aipatuz, Eusko 
Jaurlaritzaren babesa duen atalean, eta beste lurraldeena bakarrik 
tenperaturak luzatuko dira. Ahoz, beste kanale biek ez duten oparotasuna du 
nolabaiteko esangura "biltzailea" duten esamoldeen bidez: 

 
"...salvo algunas nieblas, nuestros cielos estaban 

prácticamente despejados." 
 
"...las zonas más orientales de nuestro territorio..." 
 
"...la borrasca del noroeste impide que el anticiclón, éste que 

vemos aquí, ejerza su influencia sobre nuestra zona." ETB-(4. IUK) 
 
 
5.2.1.4.-Medioaren kokapen geografikoa 
 
Medioa, telebista kanalea, non eta nortzurekin kokatzen den jakiteko 

orduan, inplikatzaileak diren esamoldeak arakatuz ikus daiteke. ETBren 
kasuan ugariak dira kazetaria esaten denaren barruan kokatzen dela 
adieraziko dituzten hitzezko moduak. 

"Gu" horren barruan nortzu sartu eta nortzu ez esaterakoan, garbi dago 
kazetariaren jarrera, hasieratik esaten baita: 

 
"...cómo somos los vascos". 
 
"...nuestra sociedad..." ETB-(9. IUK) 

 
Aipatu dugun bezala, lehen mailako futbol ligan, "gu"/"eurak" 

definitzerakoan eta Athletic, Osasuna eta Errealari buruzko aipamenak egin 
aurretik, adibide adierazgarria da honako esaldia: 

 
"Les ofrecemos ahora la última hora de nuestos equipos..." 

ETB-(12. IUK) 
 

Baina oro har, euskal herritarrak, atxikimendu politiko 
administratiboetatik kanpo nolakoak diren edota zein gauzekin dauden 
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inplikatuta adierazten da ere, esate baterako, diruaren prezioari buruzko IUK-
n: 

 
"Nuestros bolsillos se han llevado hoy una alegría, porque 

quién no tiene créditos y deudas con los bancos..." 
 
"...tener un prestamo nos costará menos..." ETB-(1. IUK) 

 
Tematikoki antzerakoa den IUK baten, errenta aitorpenari buruzkoan, 

biztanleria, herritargoa nortzuk osatzen duten esaten da modu hauek erabiliz: 
-"vamos a mirar nuestros bolsillos" 
_"Hoy llega una de las épocas del año más temídas por casi todos" 
 
Medioaren kokapena, autobidearen asuntoak ondo erakusten duen 

bezala, ez da beti bera ezta ere lineala; NFK-tik EAEra, eta alderantzizkoa ere 
ematen baita: 

 
"Hoy en San Sebastián, los parlamentos vasco y navarro, han 

aprobado una declaración de apoyo a la autovía" 
"En la sesión de hoy las cámaras y juntas han aprobado la 

construcción de la autovía Irurzun-Andoain..." 
"...la construcción de la autovía Gipuzkoa-Navarra..." (81. 

IUK) 
 
Aurreko pasartearen ondorioz edo, ETBk lekutze geopolitikoa, hitzegiten 

ateratzen denaren esku uzten du. Telebistan deklarazioak egiten ateratzen 
denak bere ikuspegitik osatutako lurraldeaz hitzegiten du. Modu honetara, 
alderdi bateko eledunaren lurraldetasunaren pertzepzioa eta beste batena ez 
dute zergatik berberak izan beharrik. Edozein kasutan ere, Euskal Telebistan 
ugariagoak dira EH-4 zirriborratzen dutenak, hori bai bi komunitate 
autonomoetan antolatuta, baina beti eraketa administratiboaren gainetik 
zerbait badela proposatuz . 

Estrainekoz, Hego Euskal Herria bateratzen duen autobidearen aldeko 
ekitaldi instituzionalean, ETAren oposaketa harmatuari erantzunez, Euskadiko 
Ezkerrak azpimarratzen duenez: 

 
"...ambas comunidades...(...)...un acto de acercamiento por 

parte de toda Euskal Herria" ETB-(81. IUK) 
 
Herri Batasunaren hitzetan, gutasuna, batasun eta kultura kontzeptuez 

ageri da lotuta: 
 
"...no cerrar las puertas  a los deseos de defensa del acervo 

cultural común que tenemos con el resto de Euskal Herria, a sus 
posibilidades de unión con el resto de Euskal Herria" ETB-(137. 
IUK). 

 
Beste alderdi politiko desberdinetako ordezkariek ere nondik-nora 

hitzegiten duten agerian uzten dute, PNV eta EAren kasuan etiketazio 
autonomista aipatuz eta aldiz alderdi estatalisten kasuan hori baino urrutiago 
joanez: 

 
"...ambas comunidades..."-Joseba Egibar-PNV 
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"...la Comunidad Autónoma de Navarra y de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, pues han dado un espaldarazo 
importante y una aprobación definitiva a todo el proyecto de la 
autovía de Navarra"-Julen Goikoetxea-EA  

 
"Yo creo que ha sido un día importante para el País Vasco y 

para Navarra también"-Jesus Egiguren-PSE 
 
"...el pueblo vasco y el pueblo navarro..."-Gregorio Ordoñez-

PP.ETB-(81. IUK) 
 
 
5.2.1.5.-Erreferentzialtasuna eta konparazioa 
 
Nongo erreferentzia geografiko edo politikoak, konparazioetarako nondik 

elementuak atera eta oro har IUK desberdinak azaltzeko zelako informazioak 
erabiltzen diren puntu interesgarria da, igorleak inguruarekiko duen erlazioa 
ulertzeko. 

Euskal Telebistaren Teleberri delako albistegian ikusi ahal izan dugunez, 
amankomunean dagoen elementua euskal herritarrak izatea da. Hori horrela 
agertuz, erreferentzialtasun espainiar zuzena ahuldu egiten da eta 
europearrari presentzia gehiago eman. Modu honetara, euskal herritarrak 
homogeneizaturik agertzen dira eta dirkurtsiboki Estatu espainiarrekoekin 
esplizitaturiko lotura gehiegirik gabe. 

Euskal herritarrak nolakoak diren aztertzeko asmoz, IKEIk eginiko 
ikerketa soziokulturalaren emaitzak pantailaratzerakoan, ETBk honelakoak 
aipatzen ditu: 

 
"Lo que les vamos a contar a hora habla de cómo somos los 

vascos, cada vez más parecidos al resto de los europeos. Según 
un estudio elaborado en las Comunidades Vasca y Navarra, 
nuestra sociedad es cada vez más moderna, más abierta y más 
urbana. Por cierto, que a pesar de lo que dicen los chistes de 
guipúzcoanos y bilbaínos, según este estudio, no hay grandes 
diferencias entre navarros, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. " 
ETB-(9. IUK) 

 
Euskal herritarrak nolakoak diren definitzen denean esaten da ere 

nortzuk garen "gu" eta nortzuk "besteak". IUK honetan, "gu" dira "los vascos", 
"ciudadanos de las Comunidades Vasca y Navarra", "la población vasca" eta 
"la sociedad vasca" eta, aldiz, "eurak", kanpoan daudenak dira "las 
sociedades europeas" eta "el resto de los europeos". Erreferentziak bilatze 
honetan, espainiarrek ez dute lekurik edota konparazio baliorik, ez baitira inoiz 
aipatuak izaten. 

Konparazioak Hego Euskal Herriko lurralde desberdinetako biztanleen 
artean bilatu daitezke eta globalagoa europearrekin aurkitu. 

 
"...a pesar de lo que dicen los chistes de guipúzcoanos y 

bilbaínos, según este estudio, no hay grandes diferencias entre 
navarros, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. " ETB-(9. IUK) 

 
Aztertuak izan diren albistegi desberdinetan, nola ez, Estatu osoa 

konparazio edo elementu globalizatzaile gisa funzionatzen duteneko IUK-k 
agertzen dira, baina ez oso ugari eta beti ere tematikoki bereziak direnetan. 
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"También el resto de las autopistas del Estado han subido 
sus tarifas" ETB-(110. IUK) 

 
Baina ez da bakarra autopistei buruzko hau, izan ere, unibertsitate eta 

administrazioa autonomoko lan-arazoei buruzko 131. IUK-n konparazioa 
Estatuan bilatzen da. Agian, normala da, biak oso lotuta baitaude mundu 
administratibo zentralizatuaz: 

 
"...la situación de los trabajadores suyos (euskal 

administrazioarena), están en peores condiciones que el resto de 
las administraciones públicas." 

 
"De conseguir el acuerdo, la negociación, la Universidad del 

País Vasco sería la única del Estado con un convenio propio" ETB-
(131. IUK) 

 
 
5.2.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Euskal Telebistaren bigarren kanaleko albistegietan ikusi ahal izan 

dugunez, nagusi dira jatorri instituzionala duten IUK-k. Alde koantitatibo honek 
modu dexentean moldatzen du ETBn erabili eta proiektatzen den lurraldearen 
errepresentazio informatiboa. Egungo eraketa instituzionalak, non Hego 
Euskal Herria bi komunitate autonomotan banatuta agertzen den, islada 
zuzena du aipatzen ari garen kanalearen notiziarioetan. Baina lautan banaturik 
ageri diren lurralde historiko horien gainetik batzuetan esplizitatzen den 
"vasco" izakerak, noizik behin, agertzen du burua.  

ETBren albistegietan EAEko IUKetan zehaztasun informatibo askozaz 
ere zabalagoa eta sakonagoa aurki daiteke NFK-koetan baino.  

Bestalde, adiera autonomista estutik aske ditugu hainbat alderdi 
abertzalek egiten dituzten deklarazio eta esplizitazioak, eta euskaltasunaren 
presentziari ez da falta ikutu instituziozalea ez duten IUKetan agertzen den  
dago. Azken hauetan, euskaltasuna, muga autonomisten gainetik dagoen 
zerbait bezala definitua ageri da. Halere, basko izenpean, kasu gehienetan 
EAEko herritarrei buruzko informazioa bakarrik dator. 

Estatu espainiarreko insitituzioak aipatzen direnean ez da alderdi 
istilutsua modu berezian erakusten, bi botere esparruen kontrakotasuna 
azpimarratzen ez delarik. 

 
Notizigarritasun esparrua definitzerakoan Euskal Telebistak erakusten 

duen elementu koalitatiborik garrantzitsuena, Estatu zein nazioarteko albisteak 
sartzearena da. Aztertuak izan diren beste kanaletan ez bezala, ETBko notizi-
saioen bidez Estatuan zein munduko beste edozein lekutan gertatutakoak 
aurki daitezke, hemengo berriez gain. Gainera, "gure" ikuspegitik aztertutako 
kanpoko berrien ideiaren ildotik, ETBn ugari dira kanpoan gertatuak izan arren 
Euskal Herrian nolako islada duten jorratuko duten IUK-k: grebak, egoera 
ekonomikoa, futbola, e.a. Beti ere, "hemengoen" ikuspegia nolakoa den 
azpimarratuz. 

Esana dugu, ETBko albistegietan egungo eraketa politiko-administratibo 
autonomikoaren menpekotasuna handia dela, zirrikitu tematiko batzuez salbu 
bestelakoetan errespetatzen delarik honek markaturiko lurraldetasuna. 
Horretarako, eta euskaltasuna proiektatu guran, EAE eta Euskal Herria 
parekatu egiten dira. 
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Bi parametro horientzako baliogarria den esplizitazio geoadministratiborik 

aurkitu barik, Teleberrin ugariak dira Pais Vasco eta Euskadi parekatuz, EAE 
zein EH-4a izen erabilerak. "Vasco" esplizitazioak zentzu trans-autonomista 
du, baina Iparraldea kanpo utziz. 

Estatuko esparru orokorrari dagokionez, "España" esplizitazio emana 
duten IUKetan ere, berehala bihurtzen da "Estado español" ETBren 
politikarekin ados dagoelarik azken hau.  

Esplizitazio geopolitikoak duen garrantzia handia denez, Eguraldiari 
buruzko IUKetan elementu interesgarriak aurki daitezke. EH-ko mapa baten, 
zazpi lurraldeen berri ematen da, baina hauetatik hirutan zentratzen da 
sakonean informazioa emanez. Ikonikoki lurraldetasun osoa markatzen badu 
ere, EAEn zentratu eta, agerian uzten du, autonomia hau dela bere kokagune 
nagusia. 

 
Euskal Telebistak non kokatzen duen bere burua, nola zirriborratzen 

duen "gurea" den lurraldea argitzeko bi elementu kontuan hartu beharra dugu: 
medioak erabiltzen dituen esaldi inplikatzaileak ("nuestra comunidad", "cómo 
somos los vascos"...) eta, deklarazioak egiten ateratzen direnek erabiltzen 
dituztenak. Azken honi dagokionez, agerian gelditzen da ETBko albistegietan, 
ontzat ematen direla alderdi bakoitzak erabiltzen dituen esamoldeak. Telebista 
kateak bere aldetik ugariago ditu amankomuneko izakera territoriala 
adierazten dutenak, hori bai, eraketa autonomikoarekin koherentea izanik.  

 
Orain arte esandakoaren ildotik, ETBko notizi-saioetan gertaeraren bat 

besteren batekin erlatibizatu edo konparatu nahi denean, elementu 
erreferentziala oso gutxitan izaten da Estatu espainiarra edo bere biztanleria. 
Teleberrik errazago jotzen du, euskal herritarrak batu, beraien arteko 
desberdintasunei garrantzia kendu, eta talde homogeneo bat bezala, 
Europako beste hiritarrekin konparatzera. Erreferentzialtasun espainiarrak ia 
ez du lekurik aurkitzen, inplikazio instituzionalak dituzten IUKetan salbu. 
Euskal izakera kolektiboa, komunitate zentzua eta erreferentzialtasuna 
erabiltzen da ETBko Teleberrietan. 

 
 
5.2.2.-Nortasun kolektiboa 
 
5.2.2.1.-Euskal herritargoaren izakera 
 
Teleberrin "gutasuna" -izakera kolektiboa- nola ageri den definituta 

ikusteko interesgarria da (TVEBIren kasuan egin dugun bezala) IKEIren 
inkestaren emaitzak azaltzen dituen IUK-n fijatzea. Hemen ere, Hego Euskal 
Herriaren eraketa administratibo-komunitario eta probintziala aipatzen da, 
baina ororen gainetik "vasco" izaera agerian utziz. Euskal herritarrak nolakoak 
diren aztertzeko asmoz eginiko ikerketa soziokulturalaren emaitzak 
ematerakoan esaten da: 

 
"Lo que les vamos a contar ahora habla de cómo somos los 

vascos, cada vez más parecidos al resto de los europeos. Según un 
estudio elaborado en las Comunidades Vasca y Navarra, nuestra 
sociedad es cada vez más moderna, más abierta y más urbana. Por 
cierto, que a pesar de lo que dicen los chistes de guipúzcoanos y 
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bilbaínos, según este estudio, no hay grandes diferencias entre 
navarros, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. " (9. IUK) 

 
Ikus daitekeenez, euskal herritarren arteko desberdintasun sakonik ez 

dago, faktore eta elementu bateratzaileak dira nagusi, eta banaketa/bereizketa 
txiste mailan bakarrik ematen da. Kanpoko erreferente gisa europearrak 
aipatzen dira, konparaziorako faktore modura Estatu espainiarreko biztanlegoa 
erabiltzen ez delarik.  

Euskal gizartea nolakoa den zehazterakoan, IKEIk ematen dituen 
datuetatik (9. IUK), Teleberri honako hauetan fijatzen da: 

 
"...más moderna, más abierta y más urbana..." 
 
"permisibilidad sobre el comportamiento familiar y sexual" 
 
"no colaboran nunca o en contadas ocasiones en las labores 

domestidas" (gizonezkoek) 
 
"preocupación por el medio ambiente" (9. IUK)  

 
Aipatutako adibidean, euskal izakerari buruzko elementu definigarriak 

erabiltzerakoan nahasirik ageri dira elementu kolektibo eta indibidualak. 
Nortasun kolektibo eta indibidualaren artean lokarriak zirriborratzen dira IUK 
honetan. 

Beste IUK baten, herri nortasun kolektiboa, euskal herritarren arteko 
elementu bateratzailea zehazterakoan, Herri Batasunako ordezkari baten 
hitzetan batasun eta kultura kontzeptuez ageri da lotuta: 

 
"...no cerrar las puertas a los deseos de defensa del acervo 

cultural común que tenemos con el resto de Euskal Herria, a sus 
posibilidades de unión con el resto de Euskal Herria"(137. IUK). 

 
Izakera kolektiboaren zirriborroa ageri da ETBn, baina, nola ez, 

gizartearen alderdi desberdinek eduki dezaketen ikuspegi kontrakoen 
aipamena eginez. Herri gisako osaketan, alderdi estatalista desberdinen 
hauteskunde deklarazioetan, alderdi abertzaleen "visión estrecha de la 
realidad vasca" salatzen da, eta beti ere bi jarrera, bi portaera politikoen ideia 
airean utziz "abierta a los nacionalistas como a no nacionalistas" (82. IUK).  

  
5.2.2.2.-Arraza 
 
Euskal nortasunaren elementu aipagarrien artean ez da arrazarena 

agertzen. Ijitoei buruzko IUK-n, ere ez da arrazari buruzko aipamen 
esplizitorik egiten. "Pueblo" eta "comunidad" aitatzen dira beti ere arraza 
desberdinekoak diren ijito-komunitateaz aritzeko.  

 
5.2.2.3.-Azpikomunitateak 
 
Euskal komunitatea osatzen dituzten gizabanako, pertsona talde edota 

multzoen gain hitzegiterakoan, Teleberrik, gehiengoaren patroia sendotzen 
du. Hiru besterik ez dira, "normaltasunaren" esparrutik kanpo ager daitezkeen 
azpitaldeak: jubilatuak, elbarrituak eta ijitoak. 

Edadetuena da lehena. Hauteskunde sasoian, PNVk jubilatuei bereziki 
zuzenduriko mitin baten, hauen bizi-baldintzen alde deklarazioak egin 
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ondoren, hautagai baten ahoan jartzen da belaunaldi arteko "eten ez den" 
katearen ideia: 

 
"...sois los que marcais el hilo continuador de la historia de un 

pueblo. Y de vosotros asumimos el testigo para continuar 
trabajando"(135. IUK) 

 
Bigarren baten, gabezi fisikoak dituztenak kokatu daitezke, 

azpikomunitate, eta azpitaldeen presentzia ere agerian utziz. Elbarritu 
kirolarien inguruko IUK-n ia obsesiboa da aurkezlearen jarrera babestailea, 
kirolari hauen "duintasuna" goraipatzen: 

 
"...(el deporte) está al alcance de todos. Estos atletas..." 
 
"En otro status del deporte, lógicamente, ellos también son 

grandes atletas..." 
 
"Ya han visto que el deporte puede ser cosa de todos."(14. IUK) 

 
Elbarrituentzako "kalea", esparru sozial kolektiboa kontsidera 

dezakeguna, ez da eroso eta ireki modura ageri. Gorago aipatzen den kirolari 
normalduaren ideia apurtuz nolabait kirolari-pertsona elbarritua ageri den 
ikustea: 

  
"Miguel Angel es un experto jugador de boccia que sin embargo, 

cuando sale a la calle a dar un simple paseo, encuentra innumerables 
obstáculos en su camino."(14. IUK) 

 
Azkenik, gizartearen barruan ikustarazten diren azpikomunitate edota 

taldeen barruan, ijitoak ere hor daude. 
52. IUK-n errepresentatuak agertzen diren bezala, beraien lege, egitura 

sozial, boterearena eta familiarra daukate. 
 

"La comunidad gitana de Bilbao se moviliza en los útlimos días 
para eliminar el tráfico de droga entre su gente Hoy, los jefes de las 
familias gitanas se han reunido con el alcalde, Beti Duñabeitia..." 

 
"La comunidad de Bilbao se está movilizando como lo han hecho 

tambien en otras zonas del Estado, para ir atajando el problema desde 
dentro, desde las familias. En este sentido el grupo de ancianos, unos 
cuarenta en Bilbao, es el que lleva la batuta..."(52. IUK) 

 
Interesgarria da bestalde, nola azpikomunitate honek, gehiengoaren 

gizartearekin lotura bilatuz ageri den: 
 

"El patriarca de los gitanos de Bilbao se reúne con el alcalde y 
pide ayuda al ayuntamiento para eliminar el tráfico de droga entre la 
población gitana" 

 
"A primera hora de la mañana de hoy los gitanos estaban 

conversando con el alcalde Beti Duñabeitia en una sala del 
ayuntamiento de Bilbao. Unas imágenes que no se ven todos los días, 
naturalmente. Y los gitanos estaban contentos del apoyo recibido 
desde el ayuntamiento" 
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"Ha sido positivo, tenemos el apoyo de ellos al cien por cien. La 
sociedad social también lo apoya en cien por cien..."(52. IUK)-(ijito 
baten hitzetan). 

 
 
5.2.2.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Teleberrik, euskal izakera kolektiboa deskribatzerakoan, Hego Euskal 

Herria banatzen duen eraketa politiko-administratiboa deskriptiboki erabili 
arren, guztientzako elementu bateratzaileak azpimarratzen ditu. Ikerketa 
soziologiko baten emaitzak erabiliz, euskal nortasuna marrazten da, 
homogeneitatea eta antzekotasunei tokia eginez. Desberdintasunak, kontrako 
ikuspegiak eta iritzi banaketa bigundu egiten dira, amankomunean euskal 
herritarren izakera jarriz. Gainera, euskaltasunaren markua Estatu 
espainiartarren artean bilatzea baino europearren artean aurkitzen du. Gizarte 
artikulatu eta bateratua ageri da, nortasun kolektiboaren jabe. 

Arrazak, nortasun pertsonal zein komunitarioaren definizioan ez du 
bestelako lekurik ezagutuko, eta ijitoen kasuan herria eta komunitate hitzekin 
parekaturik ageri da. 

Gizarte artikulatu eta homogeneoaren baitan, normaltasunaren ertzetan 
edadetu, elbarritu eta ijitoak ageri dira soilik. Marjinalian bizi diren hiru azpitalde 
horien erreferentziak egiterakoan beti normaltasunaren maila non den 
markatzen da. Gehiengoaren patroia beti dago presente.  

 
 
5.2.3.-Kultura eta Hizkuntza; Euskara 
 
5.2.3.1.-Kultur-berriei emaniko lekua 
 
Koantitatiboki, Teleberrin, kultur munduko IUKek ez dute leku gehiegirik 

eskuratzen, %5,8a. Gainera, tematikoki kultural modura sailkatu ditugun 
eskasen artean, bat kirol zinemari buruzkoa da eta bestea antikuarioen azoka 
du gai modura. Beraz, esan daiteke, ezpairik gabe, kulturari buruzko gaien 
presentzia ahula dela aztertu ditugun ETBko albistegietan. 

 
 
5.2.3.2.-Euskal kultura eta kanpokoa hemen 
 
Atal honi buruz ez da Teleberriko albistegietan elementu aipagarririk 

aurkitu izan. 
 
 
5.2.3.3.-Euskararen erabilera; euskararen inguruko konnotazioak 
 
Agurretatik aparte, euskararen erabilera oso urria da gazteleraz emititzen 

duen ETBko kanalean. Hori bai, euskarari buruz hitzegiten denean 
mahaigaineratzen diren konnotazioei garrantzia eta positibotasuna ematen 
zaizkie. Estebaterako, EAko hautagai baten aurkezpena egiterakoan, 
kandidatuak daukan adina eta lanari buruzko detaileak emateaz gain, bere 
euskaldunberritasuna aipatzen da. 

 
"Sanchez Iñigo de 63 años, euskaldunberri y hasta ahora 

Director del Departamento del Centro Histórico de Vitoria..."(8. IUK) 
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Beste adibide baten ere, euskararen inguruan dagoen lurrun positiboa 

ageri da. PNV eta EAko partaideen bilera bati buruzko IUK-n, bien arteko 
erlazioak eta elkarrekin dituzten elementuak aipatzen dira. Irakurketa politikotik 
kanpo, IUK-ren hitzezko informazioan aipatzen da  

 
"...se citan expresiones como mejora de las relaciones, 

diálogo más unificado o encontrar puntos de contacto."(105. IUK)  
 
eta ildo argumentala berberari jarraiki: 
 

"Se debatió si una acción cultural podría influir en la mejora 
de esas relaciones..."(105. IUK) 

 
Eta inplizitoki airean geratzen den ideia da, euskara eta kultura posizio 

desberdinen arteko zubi-lana jokatu dezaketela (euskaltasunaren sustrato 
amankomuna), izan ere euskal kultura da elkarrekin eduki dezakegun 
elementu bat, alderdien arteko diferentzien gainetik ere. 

Amankomuneko kulturaren ideia biplazaratzen du Patxi Zabaletak mitin 
baten lotzen dituenean kultura eta batasun nazionalaren ideiak: 

 
"...no cerrar las puertas a los deseos de defensa del acervo 

cultural común que tenemos con el resto de Euskal Herria, a sus 
posibilidades de unión con el resto de Euskal Herria."(135. IUK) 

 
 
5.2.3.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Teleberrietan kulturari ematen zaion garrantzia oso txikia da, koantitatiboki 

ere. Euskarak ere, albistegietako hasiera eta amaieraz gain, ez du inolako 
lekurik aurkituko ETBko albistegietan. Presentzia "komunikatibo" gabezi 
horretaz aparte, ikutu sinbolikoz jositako egoeretan ageri da. Izan ere, euskara, 
euskal herritarrentzako amankomuneko osagarri bateratzaile eta positibizatuan 
ageri da. Hiru behintzat badira euskara "plus" sinbolikoaz jabeturik agertzen 
deneko IUK-k. Hiruetan, euskara, desberdintasun ideologikoen gainetiko 
euskal nortasunaren elementu definigarri modura plazaratzen da. 

 
 
5.2.4.-Gizabanako eta Gizartea; Botere egituraketa Politiko-

administratiboa 
 
5.2.4.1.-Aginte-egituraren errepresentazioa 
 
Lurraldetasunari dedikaturiko atalean ikusi ahal izan dugunez, handia da 

albistegietan instituzio politiko-administratiboek lortzen duten lekua, ez 
bakarrik koantitatiboki baizik eta koalitatiboki ere: IUK garrantzitsuenak 
direlako edota bestelakoetan, instituzioetako ordezkariei berebiziko 
enfatizazio formala eskeintzen zaielako. 

Koantitatiboki, ikerketa lan honen beste atal batzuetan zehatzago 
adierazten den bezala, handia da instituzio politiko-administratiboen 
presentzia. ETBko kasuari lotuz, IUK desberdinen gaia %34,3an, zuzen 
zuzenean, instituzioez erlazionaturik dago, eta hauen barne, IU desberdinen 
subjektoak %20,6an kategoria horretan koka daitezke. 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  156

 
Instituzioaren aldeko azpimarraketa formala eta testuala herriaren 

ordezkari gisa duen paperean bilatzen da. Bertatik eskuratzen du instituzioak 
elementu legitimatzailea. Aldi berean, ETBko albistegietan gehiengoaren 
defentsa sutsua egiten da. 

 
Instituzio politiko-administratiboek jokatzen duten paper soziala oso 

nabarmena da, positibizatua eta gizartearen lan-mekanikaren dinamizatzaile 
gisa aurkeztua. Instituzioaren gainpresentziaren adierazgarri koalitatiboa 
berorren legitimazio demokratikotik dator, instituzio politikoa-administratiboa 
herriaren ordezkari gisa azalduz: 

 
"En la sesión de hoy las cámaras y juntas han aprobado la 

construcción de la autovía Irurzun-Andoain,y han defendio las 
institucions democráticas. De esta manera han dejado claro que 
estas instituciones son el máximo exponente de la voluntad popular 
y gozan de libertad democrática para tomar acuerdos y 
ejecutarlos"(81. IUK) 

 
Ildo beretik, baina kazetaria izan beharrean ideia honen adierazlea, 

Imanol Murua, gipuzkoar Diputatu Nagusia, da enfatizazio positiboa eta 
herritarren ordezkari gisa instituzioek duten legitimazioa azpimarratuko duena : 

 
"O sea, que esta mayoría silenciosa, que normalmente está 

callada, pretendemos, y se pretende con esta manifestación, que 
también salga a la calle pacíficamente y avale lo que las 
instituciones democráticas, elegidas por ellos mismos, han 
decidido."(81. IUK) 

 
"En fin, que la mayoría silenciosa que normalmente se fía de 

las instituciones y acata las decisiones de las instituciones , salga a 
la calle para demostrar que están con la libertad y están contra el 
miedo"(81. IUK) 

 
Instituzioaren legitimazio demokratikoa, herriaren gehiengoaren 

ordezkaritza duela atribuzio gisa erabiliz ageri da. Autobideari buruzko IUKetan, 
obra horren  kontra ari diren "gutxiengo biolentoarenaz" konparatuz horrela 
ageri dira tipifikatuta instituzioa eta obren kontrakoak (mugimendu sozialak, 
ETA eta Herri Batasuna...): 
 

INSTITUZIOAK 
-"parlamentos de las dos comunidades" 
-"voluntad popular democrática" 
-"vía de comunicación" 
-"partidos políticos" 
-"mayoría que toma las decisiones democráticamente" 
-"mayoría silenciosa"  
-"pondremos todos los medios democráticos a nuestro alcance" 
-"las instituciones son el máximo exponente 
-"necesidad democrática" 
-"representantes democráticamente elegidos" 

 
ETA eta HB 
-"HB y un grupito de servidores de ETA, que lo único que quieren es la   destrucción de 

esta bendita tierra" 
-"contra métodos de ETA, organización terrorista y quienes la apoyan 
-"HB" 
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-"minoría utilizando la violencia" 
-"minoría violenta" 
-"violencia"  
-"metodos antidemocráticos con que la organización terrorista  ETA y, quienes  la 

apoyan, pretenden coaccionar la voluntad popular" 
 
 
Instituzioaren lan-dinamika, gizarte osoaren dinamizatzaile gisa ageri da, 

motore bat balitz bezala egitura sozialaren bestelako elementu guztiak martxan 
jarriz. Ondoko adibideetan ikus daitekeenez, hauteskunde ondoren 
Lehendakari berria aukeratzeko makinatzarrak ekin dio bere lanari, instituzioak 
ez baitu hutsunerik lagatzen eta ezagunak ditu bere pausu, egutegi eta 
eginbeharrak. 

 
"La actualidad en Euskadi tiene los ojos puestos en la 

formación del próximo Gobierno Vasco. Circulan ya las primeras 
quinielas de posibles consejeros y se prepara el pleno del 
Parlamento para la elección del Lehendakari. Si no hay un apoyo 
de última hora del PP, Jose Antonio Ardanza será elegido 
Lehendakari el próximo viernes en segunda votación. El domingo 3 
de febrero jurará su cargo en la Casa de Juntas de Gernika. Se 
pondrá así en marcha el nuevo gobierno."(53. IUK) 

 
Alderdien jarreretan, gorabehera anekdotikoren bat egon badaiteke ere 

("Si no hay un apoyo de última hora del PP..."), intituzioaren kadentzia ziur eta 
ezagun eta protokoloak ("Jose Antonio Ardanza será reelegido Lehendakari...", 
"Una vez reelegido jurará su cargo el domingo día 3 en la Casa de Juntas de 
Gernika. La toma de posesión del nuevo gabinete...") markatzen duen aginte-
egituraren irmotasuna. Ez da hutsunerik, ez da agintearen makina geldirik 
uzterik: 

 
"Tres son los objetivos inmediatos que se ha marcado el 

Lehendakari una vez formado el nuevo ejecutivo: la aprobación de 
presupuesto para el 91, la ejecución de las leyes pendientes y una 
nueva convocatoria de los partidos firmantes del Pacto de Ajuria 
Enea."(53. IUK) 

Interesgarria da ikustea, Aste Santuko oporraldien bueltan, nola 
homologatzen diren biztanleen bizitza erritmoa eta instituzioena (alderdi 
politikoena barne) batera jartzen diren, erakunde politiko-administratiboen 
eragina azpimarratuz: 

 
"La actualidad aquí en Euskadi, despues de vacaciones se 

centra en el alcance que pueden tener las reuniones celebradas 
por miembros del PNV y Eusko Alkartasuna de Gipuzkoa"(105. 
IUK) 

 
Alegia, adibidean soma daitekeenez, aktibitatea deitzen dutena politika 

munduko gorabeherak dira. 
Gainera, eta lerro batzuk lehenago esan bezala, instituzioari atxekitzen 

zaio aintzindaritza lanean aritzea, adibide ona da autobidearen aldeko ekitaldi 
parlamentariaren IUK. Bertan instituzioa eta herriaren arteko lotura handia dela 
azpimarratzen da eta bien arteko lokarriak azpimarratu. Modu honetara 
herritarrek, instituzioek markatzen duten bidea segitzea, bere eginbeharra 
arrazoitzea dute egitekoa: 

 
"acto previo a la manifestación del sábado" 
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"prólogo a la manifestación"(81. IUK) 

 
Instituzio babesle eta oroikuslearen irudia sendotzen da albistegietan, 

horien baitan kokatu beharra dago, baita ere, instituzio zentral eta 
autonomikoen arteko erlazioak. Kasu honetan, bi botere esparru horien arteko 
harremanak ez dira istilu eta arazo tipifikazioaz ilustratzen. Estatu osoko eta 
instituzio autonomikoen arteko erlazioaz hitzegiten denean, Herri Batasunaren 
kasua salbu, oreka azpimarratzen da, akordioa eta enfrentamendu eza helburu 
politiko gisa erakutsiz.  

 
"El desarrollo autonómico, según Joseba Zubia, es un 

proceso inacabado, que exige, ante todo, lealtad. El Consejero de 
Presidencia ha explicado además su intención de que la 
Comunidad Autónoma Vasca participe en la política del Estado..."(7. 
IUK) 

 
Instituzio politiko-administratiboak ez dira, ETBko albistegietan, 

positibizatu eta legitimatuak ageri diren bakarrak. Aginte-egituraren barruan, 
instituzio ekonomiko-industrial eta politikoen arteko elkarlaguntza eta 
kolaborazioa agerian uzten du honakoa bezalako IUKek: 

 
El Banco de España nos ha dado hoy una alegría al bajar los 

intereses de los prestamos. Los créditos serán más baratos, pero 
hay más noticias optimistas en el mundo de la economía. Todo 
parece indicar que la empresa automovilísitica Mercedes podría 
realizar una fuerte inversión en nuestra comunidad." (ETB-3) 

 
"Y otra importante y buena noticia. (...) 
 
"La empresa Mercedes Benz trabaja sobre un proyecto de 

inversión para la fabrica de Vitoria que cuenta con el apoyo del 
Departamento de Industria del Gobierno Vasco. La participación del 
Departamento de Industria es, como en todos los casos de grandes 
inversiones, sean extrajeras o sean locales, el propiciar un 
adecuado marco especial de apoyo en todos los distintos 
campos..."(2. IUK) 

 
 
Orain arte ikusi dugun bezala, instituzioaren lan-dinamikak mugitu eta 

elkar-lotzen ditu sozietatearen beste elementu ekonomiko, sozial eta 
produktiboak. Baina, esan dugun moduan, instituzio politiko-administratibo 
positibizaturik agertzen dela ia guztietan. Kritika puntua dakarten kasu gutxi 
horien artean, Eusko Alkartasunak planteatzen dituen ideia batzuk 
interesgarriak dira instituzio beraren alde txarrak agerian uzteko, edota hobetu 
beharrekoak non dauden jakiteko: 

 
"...intentará que la gestión municipal sea transparente, menos 

personalizada y descentralizada, se racionalice el gasto y se 
agilicen los servicios"(8. IUK) 

 
Antzerako da 109. IUK-n ematen diren ideiak, hirietako gizatasun falta 

kritikatzen da eta udal instituzioak hartu beharko lituzkeen jarrera proposatzen 
da: 
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"Recuperar la ría de Bilbao, crear un plan audaz en política 
de vivienda, luchar contra el narcotráfico, el paro, las bolsas de 
pobreza y superar el abandono de los barrios bilbaínos" 

 
"...transformación de la villa para lograr que todos sus 

habitantes sean ciudadanos de primera"(109. IUK) 
 
Ildo berean EEk instituzioetan daudenen interes partikular/partidistak eta 

guztionak direnen arteko kontraesana egotearen daitekeelaren arriskua 
salatzen du: 

 
"Que aquí no se confunda a la gente, que una cosa son los 

intereses del país y otra cosa son los intereses del Partido Nacionalista 
Vasco" (135. IUK) 

 
Instituzioen funtzionamenduari buruzko kritiken artean, Benegasek esaten 

duen honek bestelako ikutua du: 
 

"...el sentido patrimonialista de las instituciones que tienen 
los nacionalistas"(135. IUK) 

Ez dira gehiegi ETBren albistegietan euskal herritarren artean bi 
komunitate, bi jatorri edota bi jarrera desberdin eta kontrakoen presentzia 
markatzen duten erreferentziak. Gutxi hauetariko bat PSE-PSOEk egiten duena 
hauteskunde kanpaina barruko mitin baten PNV ("familia nacionalista") kritikatu 
ondoren esaten duelako alderdi nazionalistak daukala: 

 
"visión estrecha de la realidad vasca" (137. IUK) 

 
Beste alderdi politiko baten hitzetan, Euskadiko Ezkerra, soma daiteke, "bi 

komunitateen" bertsio politiko-partidista: 
 

"La recien decidida orientación política se define entre otras 
palabras: izquierda nacional vasca, pero abierta tanto a 
nacionalistas como a no nacionalistas."(82. IUK) 

 
Legitimitatea gorpuzteko ere beharrezkoa izaten den autokritikaren 

ondoren, ez dago zalantzarik legitimitatearen barruan eta kanpo gelditzen 
denaren arteko muga markatu beharra dagoela, eta ETBk ondo egiten du hori. 
Lehenago ikusi dugun bezala, instituzioaren dinamikak markatzen duen politika 
esparrutik kanpo gelditzen den alderdi bakarra Herri Batasuna da, eta beti ere, 
alderdi honek albistegietan  jarrera ezezkorrena erakutsiz. Autobidearen 
kontrako iritzia Diputazio gipuzkoarrean defendituz ageri da HB. Bertan, ETA 
eta HBren arteko sinonimizazioa erabiltzen da. Murua, gipuzkoar Diputatu 
Nagusiak, HBren jarrera gaitzesten du. IUK horretan gainera HBren bertsioa ez 
da plazaratzen, denbora guztian bere kontrako iritzia erakusten den bitartean. 
Herri Batasunaren alboratze ikonikoa ere ageri da albistegi berean, alderdi 
horren ordezkaria bazter baten agertzen delarik. Gainera, Herri Batasunaren 
inguruko terrenoa ongi markatuz, IUK horren segidan kokatua izan den beste 
baten esaten denez: 

 
"...la organización terrorista ETA y quiénes la apoyan..." 
 
"...un grupito de servidores de ETA..."(81. IUK) 
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5.2.4.2.-Aginte instituzionalizatua eta biztanleria  
 
Instituzioa eta herritarren arteko erlazioa, ETBren kasuan gehiengoaren 

erreferentziaz gauzatzen da. Izan ere, Teleberriren albistegietan gehiengo 
zabal eta antzerakoaren ideia zabaltzen da zeinarentzako lanean ari den 
instituzioa. Baina aldi berean, gizabanakoak komunitateaz dituen konpromezu 
eta betebeharrak ere markatzen dira. 

Teleberrietan, ez da interpelazio indibidualik egiten, alegia, biztanle 
xehen indibidualtasuna ez da askotan markatua izaten, kasu horietan "gu" 
forma bateratzailea/homogeneizatzailea erabiltzen da. Hori horrela izanik, 
gehiengoaren multzoa ageri da sendo eta erreferente gisa, klase ertaina 
kontsideratua izan daitekeena. Diskurtso orohartzaile eta inguratzailea dela 
esan dezakegu. 

 
Telebista kanale autonomikoaren albistegietan, erreferentzi zuzenak 

batzuetan eta zeharrekoen bidez besteetan, klase ertaina eta gehiengoaren 
prototipoa eraikitzen da, esate baterako, hau bezalako aipamenen bidez: 

 
"Nuestros bolsillos se han llevado hoy una buena alegría, 

porque quién no tiene créditos y deudas con los bancos. Pues 
escuchen bien, porque el Banco de España ha anunciado que 
rebaja los intereses en un 1%." (1. IUK) 
 

Antikuarioen feriaren IUK-n, pertsona arruntari buruz esaten da: 
 
"...no todos los objetos resultan inasequibles para los bolsillos 

medios, eso sí, precio y tamaño coinciden en casi todas las 
ocasiones"(10. IUK) 

 
Klase ertainaren bizimodu, kontsumo ohitura eta ñabarduren tipifikazioa 

errenta aitorpenaren IUK-n ere agertzen da. Hau bezalakoen bidez, errenta 
deklaratu beharraren ideia plazaratzen da, denok egin beharko duguna: 

 
"...les vamos a contar algunas cosas que pueden dejarnos 

las cartera más vacía. Hoy llega una de las épocas del año más 
temida por casi todos. Es la hora de hacer cuentas con 
Hacienda"(106. IUK) 

 
Ondoko IUK-n ere, erabiltzen den hizkeragatik, egunerokoa eta mundu 

guztiarentzako normala izan daitekeen autopistatik ibiltzeaz ari da: 
 

"Viajar por autopista es más caro a partir de hoy."(110. IUK) 
 
Lehen ere esan bezala, herritar eta instituzioen arteko lotura azpimarratua 

izan da, instituzio politiko-administratiboak legitimazio eta biztanlegoaren 
ordezkapena dutelako. Baina, gizabanakoak eta kolektibitatearen arteko 
erlazioak, betebeharrak eta konpromezuak ondokoa bezalako gaietan ematen 
da, alegia errenta aitorpena: 

 
"Es la hora de hacer cuentas con Hacienda y presentar la 

declaración de la renta" 
 
"Las Haciendas vascas han realizado un esfuerzo por 

mejorar los servicios de información y atención al ciudadano, 
ampliando las oficinas y el personal que atenderá al contribuyente 
hasta el 25 de junio."(106. IUK) 
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Instituzioa eta herritargoaren arteko interes amankomunaren ideiaz, 

hauteskunde garaian ugari dira alderdi politikoek botatzen dituzten mezuak: 
 
"...los que estamos en las instituciones nos sintamos 

respaldados por vosotros, porque sois los que marcais el hilo 
continuador de la historia de un pueblo. Y de vosotros asumimos el 
testigo para seguir trabajando"-PNV (135. IUK) 

 
 
5.2.4.3.-Gizabanako eta talde marjinalduak 
 
Koantitatiboki ikusi ahal izango dugunez, ez dira asko, instituzio edota 

talde formalen eledun edo ordezkari gisa agertzen direnetatik kanpo pertsona 
solteak. Bai ordea, kirol eta kultura munduan aurkitu daitezkeen "izarren" 
aipamenak. Esate baterako, indibidualitatearen apologia egiten da Carl Lewisi 
buruzko IUK-n, bertan atleta amerikarra zine izar bat balitz bezala aurkeztua 
izaten da: 

 
"Nosotros les vamos a ofrecer ahora una entrevista con Carl 

Lewis, una entrevista que estaba concertada para las 10.30 y a la 
que, por supuesto, ha llegado tarde la estrella norteamericana, 
ocupada en dormir..."(11. IUK) 

 
Superazio indibiduala/pertsonala eta konpetitibitatearen goraipamenak 

agertzen dira Lewisi eginiko elkarrizketan. Indibidualitate modu bakarra eliteko 
irabazleena da telebistaratzen den bakarra: 

 
-"...la clave de mi exito radica en intentar ser el mejor de 

todos." 
-"...ser consciente de tus posibilidades y exprimirlas al 

máximo" 
-"...he trabajado duro y nunca he dado importancia a lo que 

han dicho de mí. Me basta con ser yo mismo."(11. IUK) 
 
 
Teleberrik, gizartearen barruan kokatzen dituen talde marjinaldu edota 

arautik kanpokoen artean bi nagusitzen dira: elbarrituak eta ijitoak (bestelako 
hauen aipamenak ere egon badauden arren: gazteria eta adineko jendea). 

Elbarrituei buruzko IUK-n ikus daitekeen tratamendua, erabat neurriz 
kanpokoa da, planteatzen duen gainbabesletza dela eta. Ezin da ahaztu, 
kirolari dedikaturiko beste IUK batzuetan, konpetitibitatea eta indibidualtasuna 
direla nagusiki arrakasta lortzeko proposatzen diren bideak. IUK honetan 
aldiz, behin eta berriro aipatzen dira kirolari hauek egoera berezian egonik 
ere, sozietatearen partea direla, eta goraipatzen dira beraien "merituak": 

 
"...(el deporte) está al alcance de todos. Estos atletas..." 
 
"En otro status del deporte, lógicamente, ellos también son 

grandes atletas..." 
 
"Ya han visto que el deporte puede ser cosa de todos."(14. 

IUK) 
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Gainera, IUK honetan, kirol tartean kokaturik ere, kirol munduko 
bestelakoetan ez bezala, elbarrituen bizibaldintzak eta gabeziak aipatzen dira. 
Alegia, "estos atletas" esaten da baina kirolari gisa baino pertsona elbarritu 
modura agertzen dira, gizarte moeta honen sufritzaile gisa: 

 
"Miguel Angel es un experto jugador de Boccia que, sin 

embargo, cuando sale a la calle a dar un simple paseo encuentra 
innumerables obstáculos en su camino"(14. IUK) 

 
Elbarritu-kirolari hauen egoera azpimarratuz, eta instituzioek duten alde 

gizatiarra eta babes-emale papera ere erakutsiz, Gloria Urtiaga, 
Lehendakariaren emaztea, boccia txapelketan agertzen da inaugurazio 
ofiziala burutuz eta elbarrituei laztanak emanez (14. IUK). Antzerakoa da, 
hauteskunde kanpainaren barruan PNV eta PPko hautagaiek, edadetu eta 
gazteen alde deklarazioak egiten dituztenean: 

 
"Queremos un Bilbao más humano, por eso nosotros nos 

vamos a ocupar de todos los colectivos y también de nuestros 
mayores. Para nuestros mayores queremos que puedan conservar, 
sobre todo, su personalidad individual y queremos que se sientan 
unos bilbaínos más. "-PNV 

 
"...porque nosotros lo que queremos para nuestros jóvenes, 

para nuestros mayores, es una ciudad mejor. Los jóvenes que 
encuentren trabajo, los jóvenes que encuentren vivienda. Nuestos 
mayores que tengan una jubilación digna, nuestos mayores que 
sean activos, que no tengan una actitud pasiva."-PP (135. IUK) 

 
 
Azpikomunitateen barruan kokatzen dira baita ere ijitoak. 52. IUK-n, 

errepresentatuak agertzen diren bezala, beraien lege, egitura sozial, botere  eta 
antolaketa familiarra daukatelarik. 

 
"La comunidad gitana de Bilbao se moviliza en los últimos 

días para eliminar el tráfico de droga entre su gente Hoy, los jefes 
de las familias gitanas se han reunido con el alcalde, Beti 
Duñabeitia..." 

 
"La comunidad de Bilbao se está movilizando como lo han 

hecho tambien en otras zonas del Estado, para ir atajando el 
problema desde dentro, desde las familias. En este sentido el grupo 
de ancianos, unos cuarenta en Bilbao, es el que lleva la 
batuta..."(52. IUK) 

 
Interesgarria da ikustea nola gizartearen ertzetan mugitzen den 

komunitate honek, gehiengoaren aginte-eraketarekin loturak bilatu guran 
mintzatzen den: 

 
"El patriarca de los gitanos de Bilbao se reúne con el alcalde 

y pide ayuda al ayuntamiento para eliminar el tráfico de droga entre 
la población gitana" 

 
"A primera hora de la mañana de hoy los gitanos estaban 

conversando con el alcalde Beti Duñabeitia en una sala del 
ayuntamiento de Bilbao. Unas imágenes que no se ven todos los 
días, naturalmente. Y los gitanos estaban contentos del apoyo 
recibido desde el ayuntamiento" 
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"Ha sido positivo, tenemos el apoyo de ellos al cien por cien. 
La sociedad social también lo apoya en cien por cien..."(52. IUK)-
(ijito baten hitzetan) 

 
 
5.2.4.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Euskal Telebistaren albistegietan, bestelako kanaletan gertatu bezala, 

instituzio politiko-administratiboak azpimarraketa koantitatiboa eta koalitatiboa 
ditu. Kopuruan baino, duten tratamendu koalitatiboan arreta jarriko dugunez, 
kontuan hartzeko modukoa da nola eraikitzen den instituzio horien 
legitimitatea: gehiengoaren ordezkariak, demokraziaren babesle eta herritarrak 
zerbitzeko konpromezua dutenak. 

Hiru elementu hauen inguruan gorpuzten da ETBko albistegietan 
instituzioen zeregin soziala. Horretarako beharrezkoa dute markatzea zeintzuk 
eta zergatik dauden kontra-agintean, sistema demokratikoaren antipodatan. 
Autokritika eta eztabaida interesgarri modura notiziarioetan ageri den bezala, 
beste gauza bat da "arau-demokratikoak errespetatzen ez dutenen" kasua: 
Herri Batasuna eta ETA. 

Instituzioa, zentzu zabalenean, gizarte osoaren motore eta bultzatzaile 
gisa ageri da. Geldiunerik ez duen makinaren metaforaz, dinamika 
instituzionalak aurrera darrai. 

Instituzio zentral eta autonomikoaren arteko erlazioa ez da 
kontrakotasunean argudiatzen elkarrekin lan egin beharrean eta akordioan 
baizik. Antzerakoa gertatzen da, "bi komunitateen" gaiarekin, Teleberrietan ez 
da gizarte erdibituaren ideia birsortzen, nahiz eta alderdi batzuen 
deklarazioetan ageri.  

Gainera, ongizate soziala eskeintzen duen instituzio politiko-
administratiboaren ondoan, berarekin batera lanean, dauden erakunde 
ekonomiko eta industrialak aurki daitezke. Guztien koordinazioa egiten dute 
instituzioek eta guztien emaitza eta fruitua da gizartearen garapena, diskurtso 
telebisiboaren arabera.  

 
Aginte instituzionalizatua eta herritarren arteko harremana elkarlanean 

arrazoitzen da. Instituzioek hiritargoaren eskubide eta ongizatea bermatzen 
duten neurrian, hauek guztionak diren eskubide sozialak ziurtatzen dute. 
Euskal Telebistak, hiritarren definizioa egiten duenean klase ertainaren eredua 
zabaltzen du, gehiengoa eta antzerakotasunean gorpuztua. Klase ertainaren 
prototipoaz identifikazio zabala lortzeko bidea jartzen du. Gehiengo zabal 
horretatik kanpoko indibidualitaterik ez da ikustarazten ETBko albistegietan. 

 
Instituzioen ordezkari gisa ageri denaz gain, indibidualitateak ezagutuko 

dituen bi moduak irabazlea eta marjinalian bizi direnena dira. Lehenaren 
exenplua da eliteko kirolariarena, zeinaren lan pertsonalaren fruituz maila 
gorenera heldu den. Bigarrena aldiz, arrazoi fisiko zein etnikoz marjinaldurik 
daudenena. Azken kasu honetan koka daitezke elbarrituak. Eta, beraien bidez, 
sendotu egiten da berriro ere gehiengoaren alde lanean ari den instituzioak 
gabezi fisikoak dituztenen alde ere badagoela. Babes emale eta bermatzaile 
amatiar modura agertzen da instituzioa. Azkenik, marjinalian aritzen direnen 
kasuari dagokionez, ijitoena dago. Komunitate hau, drogaren eraginez egoera 
gogorrean dagoela esaten da. Dagoen horretatik ateratzeko instituzio politiko-
administratiboen laguntza eskatzen du. Ijitoen lege, antolaketa berezi eta 
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ohitura zaharren gainetik ere, gizarte osoaren alde dagoen instituzioari 
laguntza eske ikus daitezke telebistan, eta integrazioa beharrezkoa dutela 
deklaratuz. Modu honetara, nola ez, instituzio oroemalearen ideia sendotzen 
da, marjinalian daudenen aldeko jarrera ere baduela erakutsiz. 

 
 
 
 
5.2.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
 
5.2.5.1.-Enfrentamenduaren presentzia informatiboa 
 
Istilu eta desadostasun moeta desberdinak, biolentoak izan ala ez, IUK 

desberdinen mamian daude, izan ere, albistegietan garrantzi gehien dituzten 
IUKetan konfliktua presente baitago. Ikuspegi koantitatibotik ETBri 
dagokionez %14,3an ordenuaren parametroetatik negatibotzat kalifika 
daitezkeen IUK-k dira. 

 
 
5.2.5.2.-Biolentziaren inplikazio sozial eta politikoak 
 
Forma biolentoa hartzen dituzten enfrentamenduen artean, bi dira 

aipagarrienak aztertu ditugun ETBko albistegietan: Golkoko gerra eta ETAri 
buruzkoak. 

Lehenetik hasiz, ikus daiteke gerrari buruzko IUKetan nolako bi 
konponente desberdinak azpimarratzen diren: gerraren alderdi politiko-
ekonomikoa batetik eta gizatiarra bestetik. 

IUK-ren alderdi hard/soft-ak garbi daude bereiztuta, albistegian ere parte 
desberdinak okupatzen baitituzte. Lehena politika alorreko notizien artean eta 
bigarrena gizarte mailakoenean. Gerraren konponente diplomatikoa, harreman 
internazionalena eta ekonomikoetan jartzen da enfasia eta badu ikutu aseptiko 
eta neutroa, non pertsona kalteturik ez den ikusten ezta ere sufrimendurik 
usaitzen: 

 
"Ahora que el mundo ya se ha convencido de que la guerra en el 

Golfo no va a ser corta, los aliados se preocupan por cómo hacer 
frente a los elevados gastos del conflicto. La guerra resulta cara y su 
financiación ha creado un cierto revuelo esta mañana entre los países 
que hacen causa común contra Irak"(51. IUK) 

 
Bigarren tratamenduari dagokionez, gerraren aurpegi humanoa, 

elkartasunarekin lotuta ageri dena eta Euskal Herrian lekutzen ditu osagarri 
batzuk. Soft deitu dugun partean, gerraren kontrako arrazoiak ez emateaz gain 
("...protestas en contra de la guerra...", "las protestas por la guerra 
continúan...") protestaldietarako deiaren prozeduran zentratzen da eta gero, 
Gurutze Gorriak jokatzen duen paper humanitarioan. 

 
Albistegietan ageri den beste biolentzia moeta, ETArena dugu. 
Autobidearen aldeko ekitaldi instituzional desberdinetan ageri-agerian 

gelditzen diren parametro-bikoitzak dira ondoko hauek: instituzio-gehiengoa 
eta biolentziazale-gutxiengoaren karakterizazio pareak . 

Autobidearen kasuan, honela aurkeztuak dira bi bikoteak: 
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INSTITUZIOAK-KONTSENTSUA-AKORDIOA 
 -"acto solemne"   
 -"acordar un documento conjunto" 
 -"instituciones son el máximo exponente de la voluntad popular   -

"necesidad democrática"     
 -"mayoría que toma las decisiones democráticamente"    -

"representantes democráticamente elegidos"  
 -"acercamiento por parte de toda Euskal Herria"  
 -"cualquier recurso que esté dentro de la legalidad" 
 -"acto por la paz y un acto de interés común" 
 
ETA-ISTILUA-KONFLIKTOA 
 -"metodos antidemocráticos con que la organización terrorista ETA y quienes  la 

apoyan pretenden coaccionar la voluntad popular." 
 -"minoría utilizando la violencia" 
 -"un grupito de servidores de ETA" 
 -"paralización de las obras" 
 
Biolentziaren aldeko jarrerak (autobidearen kontrako ekitaldiak, ETAko 

kideen atxiloketak...), ez dira inoiz arrazoiturik aurkeztuak izaten eta beti kalte 
sozial edota atxiloketa-epaiketa amaiera erakusten dute. 

 
 
5.2.5.3.-Akordioa helburu modura: instituzio, alderdi eta agente 

sozialen artean 
 
Kontsentsuaren goraipamena ugaria da aztertuak ditugun ETBko 

albistegietan. Akordioaren beharra eta onurak instituzioen arteko 
harremanetan ageri dira; ondoko IUK-n gobernu autonomo eta zentralaren 
arteko koordinazioa bultzatzen delarik amankomuneko "leialtasun"-aren 
izenean: 

 
"El Consejero de Presidencia ha explicado además, su intención 

de que la Comunidad Autonoma Vasca participe en la política del 
Estado, a través del Senado y del Tribunal Constitucional..." (7. IUK) 

 
Instituzio politiko-administratiboen arteko kontsentsu falta, aztertuak izan 

diren albistegietan, istilu eta enfrentamentuetarako abiapuntua bezala ageri da. 
Segidan datorren aipuan ikus daitekeen bezala, PSOEko eledun batek PNVri 
leporatzen dio enfrentamentua bultzatzea: 

 
"Decir que se van a romper barajas no produce más que 

inseguridad en el futuro de ese, de un país."(135. IUK) 
 
Kontsentsu eta akordioa ilustratzeko beste adibide apropos bat 81. IUK-n 

daukagu, euskal komunitate autonomo bietako parlamentuen ekintza 
kontsentsuaren aldeko lan bateratuaren adibide prototipikoa delako: 

 
"...los parlamentos vasco y navarro firman una declaración 

conjunta de poyo a la autovía"(81. IUK)  
 

Instituzioen arteko adostasuna ardatz modura dituzten IUKen ondotik, 
alderdien baitakoa dator. Alderdiaren barneko kontsentsua, desberdintasunen 
gainetik, guztien parte hartzean gauzatzen da, Euskadiko Ezkerrari buruzko 
IUK-n ikus daitekeenez: 
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"El presidente de Euskadiko Ezkerra, Juan Maria Bandrés confía 

en haber superado ya las  diferencias internas en su partido. Ayer se 
eligió una ejecutiva de consenso que representa a todos los 
sectores."(3. IUK) 

 
Edozein kasutan ere, Euskadiko Ezkerrari buruzko IUK-n, alderdi horrek 

buruturiko biltzarrearen amaiera desorekatua azpimarratzen da, IUK-ren 
konponente istilutsuenak agerian utziz: 

 
"El final del congreso, sin embargo, no ha terminado con las 

diferencias internas en Euskadiko Ezkerra. El propio Presidente del 
partido, Juan Maria Bandrés, declaraba ayer que ahora comienza la 
guerra"(82. IUK) 

 
Aurreraxeago alderdi politiko berari dedikaturiko beste IUK baten, 

kontsentsua eta akordioaren apologia egiten da, adostasuna beti helburu 
modura jarriz: 

 
"...confía en haber superado ya las diferencias internas" 
 
"Ayer se eligió una ejecutiva de consenso, que representa a 

todos los sectores" 
 
"...están representadas las dos tendencias" 
 
"Larringa ha resaltado la capacidad de consenso de su partido" 
 
"...reflejada la pluralidad de lo que es el partido Euskadiko 

Ezkerra" 
 
"Los puestos de la nueva ejecutiva de Euskadiko Ezkerra se han 

repartido"(3. IUK) 
 
Moeta bereko beste IUK baten, baina honetan UPN eta PPren arteko 

negoziazioaz, batasuna eta akordioa beti helburu bezala jartzen segitzen da, 
eta gainera adostasunaren alde onak gehiago aipatuz: 

"...fracaso de las negociaciones..." 
 
"...celebran ayer en Madrid su última reunión sin acuerdo final" 
 
"...fracaso de las negociaciones" 
 
"Si se hubiera conseguido el acuerdo..." 
 
"...el acuerdo resultaría ventajoso para UPN..."(5. IUK) 

 
Mundu laboralarekin loturiko IUKetan akordio eza eta istilua beti presente 

daude. Esate baterako, oso interesgarria da ikustea zein modu desberdinean 
karakterizatzen diren sindikatu eta patronalaren jarrerak: 

 
"Las negociaciones con la administración quedaron rotas el día 

7, tras rechazar los trabajadores la subida salarial del 6,6% propuesta 
por la administración."(131. IUK) 

 
Hizkera negatibizatzailearena ondorengo adibidean ere ageri da: 

"...(los trabajadores) protestan por los bajos precios que reciben 
por la leche y la carne..."(131. IUK) 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  167

 
Gainera, akordio ezaren alde txarrak eta biztanleengan honek eduki 

dezakeen ondorioak erakusten dira: 
 

"...en algunas gasolineras se constata la falta de combustible" 
 
"...se ha cancelado el vuelo de la tarde..." 
 
"La huelga(...) está provocando la saturación de las carterías por 

acumulación de correspondencia"(131. IUK) 
 

 
5.2.5.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Konfliktuaren presentzia informatiboa aipatzeko modukoa da Teleberri 

albistegietan. Aztertu ditugun notizi-saioetatik hainbat IUKetan egungo ordenu 
politiko-legalaren kontrako elementuak kopuru aipatzeko modukoan (%14,3) 
ematen baitira. Biolentzia bere baitan dituzten IUK hauetatik bi dira nagusi: 
Golkoko gerrari buruzko informazioak eta ETA gai modura dutenak. Lehenaren 
kasuan, bi osagarri kontrajarriak soma daitezke: alderdi gogorra (diplomazia, 
gerraren ondorio ekonomikoak...) eta biguina edo humanitarioa (zaurituak, 
nazioarteko elkartasuna). Bi elementu hauek bereiztuta ageri dira albistegiaren 
edukin-egituraketan, aparte baitliren, batak bestea inplikatuko ez balu bezala. 

Euskadi Ta Askatasunari buruzko berrietan, nabaria da nola ETA 
gutxiengo, biolentzia eta lege demokratikoen kontrako gisa karakterizatua 
izaten den. Bere planteamenduen beste puntan agertzen dira instituzioak eta 
hauen inguruko alderdi politikoak, gehiengoa eta legitimitate osoz jantzirik. 
Bigarrena erabat positibizatua ageri den bezala ETArena ezta, gainera, bere 
izakeraren eta jardueraren inolako arrazoirik ez da albistegietan azalduko. 
Biolentziak ez du zergati esplizitorik albistegien logikan. 

 
Teleberri izeneko albistegietan ere, akordioa beti helburu modura 

agertzen da. Desadostasun eta iritzi gora-behera guztien gainetik eta guztien 
onerako izango delakoan akordioa aldarrikatzen da. Instituzioen artekoa bezala 
alderdien baitako oreka goraipatzen da, aldi berean honen faltako arriskuak 
agerian utziz. Negoziazio ezaren ondorioak agerian lagatzen dira mundu 
laboraleko IUKetan non patronala eta sindikatuen ordezkariek hizkera 
desberdinetan mintzatzen diren eta non hiritarrengan protestaldiek izaten 
dituzten ondorio kaltegarriak aipatzen diren. Emaitza txar horiek ekiditzeko ere 
birraipatzen da adostasuna eta akordioa noraino diren beharrezkoak. 

 
 
5.2.6.-Genero sistema 
 
5.2.6.1.-Emakumezkoen presentzia: zenbat eta zelakoa 
 
Oso ahula da emakumezkoen agerpen koantitatibo zein koalitatiboa. 

Koantitatiboki behintzat ETBko datuak nahiko adierazgarriak dira, izan ere 
Teleberriren IUetatik, subjektuen %0,4a (%33,2 gizonezkoak) eta pantailan 
agertzen diren aktanteetatik %3,4a (%54,1a gizonezkoak), bakarrik dira 
emakumezkoak. Aurkezle gisa ageri diren emakumezkoei dagokionez, beti 
funtzio lagungarrietan aritzen dira eta inoiz ez aurkezle-nagusi paperean. 
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ETBko albistegietan, generoen karakterizazioa gizonezkoen 
zentrikotasuna eta superpresentzia markatzean datza. 

 
 
5.2.6.2.-Generoen karakterizazioa 
 
Gutxi dira generoen araberako ematen diren paper banaketa esplizitoki 

adieraziko dituzten elementuak, baina zeharretik bada ere, ikusten dira hainbat 
ñabardura. Esate baterako, gizon-emakumeei sozialki onartzen zaizkien 
errolak, edota lengoaia sexistaren erabilera... 

 
Sexuen araberako lanen banaketari dagokionez, IKEIren ikerketaren 

emaitzak azaltzen duen IUK-n, esaten da: 
 

"La encuesta pone también de manifiesto que 8 de cada 10 
hombres no colaboran nunca o lo hacen en contadas ocasiones en la 
labores domésticas."(9. IUK) 

 
IUK horretan ez da esaten "ayudar" etxeko lanetan baizik eta "colaborar". 

Erraz ikus daitekeenez, sozialki asumitutzat ematen da ("pone de manifiesto"), 
normala dela emakumezkoak aritzea lan horretan. Agian elementu 
notizigarriena kopurua da, alegia, gizonezkoen %80ra iristen dela etxeko lanik 
inoiz egiten ez dutenen kopurua . 

ETBren albistegietan egiten den generoaren araberako gizartearen 
zirriborroan, Gloria Urtiaga, Lehendakariaren emazte modura aurkeztua den 
IUK-n, emakumea zaintzaile paperean agertzen da: kariño emale eta babesle. 
Elbarrituei musuak ematen ari den irudien gainetik, politiko garrantzitsu baten 
"emazte" gisa aurkeztua da.  

 
"Organizado por la Asociación de Paralíticos Cerebrales, 

ASPACE, de Guipuzcoa, Gloria Urtiaga, esposa del Lehendakari 
Ardanza ha inaugurado oficialmente en el polideportivo municipal de 
Azpeitia, el II. Campeonato de España de Boccia."(14. IUK) 

 
Emakume-zaintzaile paperaren beste bertsio bat ematen da ondoko 

adibidean: 
 

"...la princesa Maria Teresa de Borbón y Parma, hablará sobre la 
campaña contra el hambre impulsada por la asociación Manos 
Unidas."(ETB-2) 

 
Errenta aitorpenari buruzko IUK-n, oso zeharretik bada ere, aipatzen da 

emakumezkoei "leporatu" zaizkien dedikazio batzuk eta  nola Emakundek 
salatu duen bizkaitar diputazioak ez duela hori desgrabatzeko bidea erraztu: 

 
"por no contemplar deducciones en concepto de empleada de 

hogar o de guardería"(106. IUK) 
 
Azken aipamenean ikusi ahal izan denez, hainbat kasutan hizkuntzaren 

erabilera sexista begi bistan gelditzen da: pluralak egiterakoan beti 
gizonezkoen jeneralizaziotik datorrelako baina aldiz, "etxeko langileen" kasuan 
bezalakoetan "empleadas de hogar" erabiltzen delako.  
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5.2.6.3.-Sexuari buruzko aipamenak 
 
Sexuari buruzko aipamen gutxi egiten da ETBko albistegietan, edozelan 

ere, IKEIren ikerketa sozio-kulturalaren berri ematen duen IUK-n erakusten 
denez, parekatu egin daitezke kontzeptualki jarrera familiar eta sexualak: 

 
"De las respuestas de este muestrario se deduce que los niveles 

de permisibilidad sobre el comportamiento familiar y sexual son altos 
entre la población vasca, ya que un 60% de los encuestados aprueba la 
cohabitación antes del matrimonio y el mismo porcentaje considera que 
los hijos deberían dejar el hogar cuando quisieran." (9. IUK) 

 
 
5.2.6.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Euskal Telebistaren albistegietan, emakumezkoen presentzia beste 

kanaletan baino askozaz ere urriagoa da. Gizonezkoekin konparatuta, ia hogei 
aldiz emakume gutxiago pantailaratuak izango dira. Informazio testualean, 
datuak are eta deigarriagoak dira: aipatua izaten den emakumezko soil 
bakoitzeko 83 gizonezko izango dira informazioaren subjektu. 

 
Emakumeen dedikazio-esparrua aztertzerakoan etxeko lanena ageri da 

ETBn. Bertan, gizonezkoen "kale egitea" aipatzen da, baina aldi berean 
orokorra den egoera bat birsortzen da. Ildo beretik, lehen mailako politiko 
baten "emaztea" elbarrituei musuak ematen ageri da, ordezkaritza politiko 
konsorteari zaintzailearen papera gehituz. Gosearen kontrako kanpaina baten 
bultzatzaile modura ari den emakumezkoaren agerraldia ere soma daiteke 
Teleberrin hain eskasak direnen artean . 

Hizkera sexistaren erabilerak bere osotasunean ikus daiteke, 
orokorragarria den plurala beti maskulinoan egiten delako. 

 
Hutsaren hurrengoak dira sexuari buruz eginiko aipamenak. Edozelan 

ere, kasu bakar horretan ezkonbakoen harreman sexualei buruzko iritzia eta 
heldu ostean seme-alabak etxean jarraitzearen arazoak maila berean, eta 
esparru tematiko berekoak balira bezala jorratuak izan dira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.7.-Tradizioa eta Modernitatea; Garapena 
 
5.2.7.1.-Tradizioa 
 
Bi testuinguru desberdinetan ageri dira, koalitatiboki interesgarria 

kontsideratu dugun, tradizioari eginiko erreferentziak. Lehenean, instituzio 
politiko-administratiboen dinamika eta protokoloa deskribitzen denekoa eta, 
bigarrena, Euskal Herrian oso tradizionala den baserriaren garapen 
ekonomikoari buruzko IUK-n. 
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Segidan datorren aipamenean, Teleberrik agerian uzten du ohitura 
zaharrei "dei" egiten zaiola, instituzio politiko-administratiboaren legitimazioa 
bilatzen denean. Era honetan, tradizioa eta egungo instituzioen ekitaldi 
protokolarioek lur berean sustartu egiten dituzte erroak.  

 
"El domingo, día tres de febrero, jurará su cargo en la Casa de 

Juntas de Gernika. Se pondrá así en marcha el nuevo gobierno."(53. 
IUK) 

 
Lerro hauen ostean datorren zitan, baserria, ingurune produktibo baina 

baita ere sinboliko eta erreferentzialean kokaturik ageri da, oso modu sutilean 
bada ere: 

 
"...queremos mantener el entorno, y queremos mantener vivo el 

baserritarra y el baserri."(131. IUK) 
 
 
5.2.7.2.-Berrikuntza/Modernitatea 
 
Teleberrin Europa marko orokor eta etorkizunari begira helburu modura 

zirriborraturik ageri da.  
 

"...las tres líneas fundamentales del gobierno de coalición: el reto 
del 93, la internacionalización de la economía y la cohesión social"(6. 
IUK) 

 
Markaturiko helburu hoietarako instituzioak eta entrepresak bateginik 

azaltzen dira albistegietan. Lehiakortasun eta hobekuntza produktiboak ageri 
dira ahaztezineko pausu gisa. 

 
"...competitividad de la industria vasca..."  
 
"...mejorar la competitividad de las empresas" 
 
"...ajustes necesarios de crisis de determinadas empresas que 

estan muy lejos de tener estandares y cotas de competitividad." 
"...esa competitividad que pretendemos abordar exige una 

respuesta agil y flexible de todas las empresas. 
"...tenemos que innovar y mejorar lo que hacemos día a día" 
"...la competitividad supone ser los mejores en muchas 

materias..."(6. IUK) 
 
Etorkizunari aurre eginez eskeintzen den lehiakortasuna eta 

berrikuntzaren bidean, oztopo eta "tragu txarrak" pasatu beharra ere ageri da 
ETBko albistegietan. 

 
"...Jon Azua ha advertido que se acercan momentos difíciles 

para muchas empresas vascas." 
  
"...esto obliga a que retomemos pequeños flecos de lo que 

fueron todas las reconversiones anteriores y que vamos a asistir en los 
próximos meses y años, desgraciadamente, a ajustes necesarios de 
crisis de determinadas empresas que están muy lejos de tener 
estandares y cotas de productividad y competitividad" (6. IUK) 
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Europaren marko idealizatu eta positibatua ez da bakarrik maila 
estruktural eta politikoan gauzatzen baizik eta pertsonalean. Ondoko 
adibidean ikus daitekeenez europeartasuna modernitate, irekitasun eta 
urbanotasunaz pareka daiteke: 

 
"Lo que les vamos a contar ahora habla de cómo somos los 

vascos, cada vez más parecidos al resto de los europeos. Según un 
estudio elaborado en las comunidades vasca y navarra, nuestra 
sociedad es cada vez más moderna, más abierta y más urbana" (9. 
IUK) 

 
 
5.2.7.3.-Hiria/herria 
 
Hirizentrikotasuna, ikonikoki bezala testualki, ikus daiteke Teleberri 

izeneko albistegietan. Lehenago ere aipatu dugun honako aipamen honetan 
ikus daitekeenez, europeartasuna, modernitatea eta urbanotasuna bateraturik 
ageri dira euskal herritarren izakera definituz idatzitako IUK-n. 

 
"...la sociedad sociedad vasca es cada vez más abierta, moderna 

y urbana y que se asemeja mucho en sus hábitos e inquietudes a las 
sociedades europeas"(9. IUK) 

 
Albistegi desberdinetan hirizentrikotasuna (109. IUK, 133. IUK, 135. 

IUK...) agerian gelditzen da, izan ere, hirietako bizi-estiloa beste guztietarako 
patroi gisa ageri da. Adibidez,  oporren ostean hirietara sartzeko egoten diren 
kotxe hilerak "retenciones habituales" aipatuz, edota ikonikoki hiriko irudiak 
direlako ohizko modeloak. 

Baina, nola ez, urbeetan zentraturiko albisteetan, berorien alde-txar eta 
hobetu beharrak ere ageri dira. 

Herri Batasunaren hautagaiaren aurkezpenean, hauexek dira Bilbo 
hobetzeko berez ustez eman beharreko pausuak. Proposamen horietan gaur 
egungo egoeraz hitzegiteaz gain, zenbat dagoen hobetzeko atzematen da: 

 
"Recuperar la ría de Bilbao, crear un plan audaz en política de 

vivienda, luchar contra el narcotráfico, el paro, las bolsas de pobreza y 
superar el abandono de los barrios bilbaínos" 

 
"...transformación de la villa para lograr que todos sus habitantes 

sean ciudadanos de primera"(109. IUK) 
 

Hauteskundeei dedikaturiko tarte berean ere, hauek dira alderdi 
desberdinetako eledunek esandakoak beti ere hiria delarik adibide eta 
erreferentzia gunea: 

 
"..un Bilbao más humano..."-PNV 
 
"...eliminar barreras arquitectónicas en la ciudad de Gasteiz"-EA 
 
"...lo que queremos para nuestros jóvenes, para nuestros 

mayores, es una ciudad mejor. Los jóvenes que encuentren luego 
trabajo, los jóvenes que encuentren vivienda. Nuestos mayores que 
tengan una jubilación digna, nuestros mayores que sean activos, que 
no tengan una actitud pasiva"-PP(135. IUK) 
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Hirietan oraindik ere hobetu beharrekoen artean, elbarrituei buruzko 14. 
IUK-n ikus daiteke: 

 
"Miguel Angel es un experto jugador de boccia que sin embargo, 

cuando sale a la calle a dar un simple paseo, encuentra innumerables 
obstáculos en su camino."(14. IUK) 

 
 
5.2.7.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Euskal Telebistaren albistegietan, legitimitatea eskuratzeko 

aginteak erabiltzen duen elementua da tradizioa. Berak ematen dio 
indarra protokolo eta ekitaldi instituzionalei. Bestalde, baserria 
"tradizioen gordeleku" gisa ageri da. Baserriaren deskripzioa 
egiterakoan alderdi ekonomiko eta familiarrez gain "bestelakoei" ere 
egiten zaie aipamen, hau da: balio sinbolikoei. 

"Aurrera" begira, etorkizuna eta modernitateaz hitzegiten denean, 
ETBk Europako erreferentzialtasuna dakar harira. Europa helburu 
modura duen gizartean bizi gara Teleberriren arabera, horretarako 
esfortzua eta lehiakortasuna maila guztietara heldu beharko delarik: 
ekonomia, produkzioa, teknologia eta, baita ere, maila pertsonalera. 
Baina ETBn esaten denez, euskal herritarrek europearrekin hainbat 
elementu dituzte amankomunean: modernitatea, irekitasuna eta 
urbanotasuna. 

Azken hau, bizitza urbanoak duen zentrikotasun informatiboa 
begien bistakoa da telebista-kanale honetako albistegietan. Izan ere 
modernitatea eta irekitasuna hirietan bizitzeaz loturik agertzen da 
esaldi argumental berean. Hirietako bizitza patroi eta eredu gisa ageri 
da euskal biztanleentzat, bere alde txar eta guzti ere agertzen delarik: 
kutsadura, langabezia, traba urbanistikoak elbarrituentzat, 
zentralizazioa, edadetuentzako baldintza propio eza, e.a. 

 
 
5.2.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza 
 
8.1.-Aktualitatea 
 
Aktualitatea kazetariaren zereginetik kanpo legokeen zerbait bezala 

aurkezten da Euskal Telebistak gazteleraz emitizen duen Teleberri izeneko 
albistegian, kazetariak erantzunkizunik edukiko ez bailuen "aktualitate" bezala 
idazten eta tratatzen duenaz. Esaldi inpertsonalak dira gehien erabiltzen diren 
osakera formalak.  

 
"La actualidad en Euskadi tiene los ojos puestos en la formación 

del próximo Gobierno Vasco"(ETB-1) 
 
La actualidad aquí en Euskadi, después de vacaciones, se centra 

en..."(ETB-4) 
 
"...el conflicto de la autovía se eleva de nuevo al primer plano de 

la actualidad."(81. IUK) 
 
"La actualidad política en Euskadi pasa todavía por el congreso 

de Euskadiko Ezkerra..."(82. IUK) 
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Continuum informatiboaren ideia zabaltzen da gainera, hau da notiziak 

jaurtikitzen duen iturri kontrolezinaren figura erabiliz. Continuum horrek eta 
kazetariak duen informatu beharrak arrazoitzen du ETBk informatzeko duen 
eguneroko zita:  

 
"Nos vamos. A las nueve de la noche tendrán más noticias en la 

segunda edición de Teleberri. (...) Mañana, si quieren, volveremos a 
vernos"(ETB0-1) 

 
"Terminamos ya. Les hemos contado lo más destacado de la 

actualidad de la mañana. Teleberri volverá a estar con ustedes a las 
nueve de la noche."(ETB-3) 

 
"Terminamos ya así. Esto es lo que ha dado de sí la actualidad 

de la mañana. Pero recuerden que a a las nueve de la noche tendrán 
más información en la segunda edición del Teleberri"(ETB-4) 

 
Boccia izeneko kirolari buruz hitzegiten ari dela kazetariak esaten du: 

"Este no es uno de los deportes de élite que aparecen en los 
medios de comunicación pero también es un deporte"(14. IUK) 

 
Aurkezleak, bera kazetaria izan bada ere, komunikabide bateko 

profesionala/erabakitzailea izango ez balitz bezala aurkezten du bere burua. 
Aipaturiko esaldiaren arabera, badirudi komunikabideak besteak direla, eta 
aurkezleak pertsonifikatzen duen telebista-katea ez dela multzo horretan 
sartzen. Kazetaria, entzulegoarekiko hurbiltasuna simulatuz, haren ikuspegian 
kokatzen du bere burua. Esaten duenaren arabera, gainera, errefortzatu 
egiten da "aktualitatearen" fatum inpresioa. 

 
 
5.2.8.2.-Kazetaritza lanbide gisa 
 
Kazetari-kronistarena, gertatzen direnak jaso besterik egingo ez duen 

profesionalarena, azpimarratzen da azterturiko ETBko albistegietan. Ikus 
adibide batzuk: 

 
"Un día más tenemos que hablar también de la autovía"(ETB-1) 
 
"Así empezamos la crónica del día en Teleberri. Ahora, nuestros 

titulares."(ETB-1) 
 
"Así se presenta el día...(...) En la portada de Teleberri, ahora, los 

titulares del día. (ETB-2) 
 
"En titulares les contamos ya como está la actualidad a esta 

hora..."(ETB-3) 
 
"Esto es lo más destacado en la crónica política del día. Un 

martes que para muchos es día de vuelta al trabajo, tras las 
vacaciones." 

"...recorrer en titulares otros puntos de interés de la actualidad 
del día."(ETB-4) 

 
"La vida política se ha encontrado después de vacaciones con la 

polémica abierta..."(105. IUK) 
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Kazetariak asumitzen duen kronistaren papera, notarioarenaz osatzen da, 
irakur bestela 105. IUK-n esaten dena:  

 
"Pués bien, Teleberri ha tenido acceso al acta de la primera 

reunión celebrada el pasado 19 de febrero. Les vamos a ofrecer ahora 
lo más destacado de ese documento y algunas opiniones"(105. IUK) 

 
Esaldi horrekin ezkutatzen da, IUK-ren osaketan, bileraren aktaren zati 

batzuk besterik ez dituztela atera izan. Gainera testuan esaten denean 
"dokumentuaren garrantzitsuenak eta iritzi batzuk" eskeiniko dizkigutela, IUK-
ren elementuen antolaketa "iritzia ematea" bezain editorializatzailea izan 
daitekela. Adibide honetan gainera, kazetaritzaren teoria klasikoan 
aldarrikatzen den informazioa eta iritzia banatuta egotearen ideia botatzen 
dute. Zalantzarik ez dago gainera IUK honetan PNV EA baino askozaz ere 
positibizatuago ageri dela , eta formalki ere PNV azpimarratuta ageri dela, 
zuzenean hitzegiten atereaz eta aldiz EA ez.  

 
 
5.2.8.3.-Albiste iturriarekiko erlazioa 
 
Iturriaren aipamenak polemikoak diren IUKetan bereiziki gertatzen dela 

esan daiteke, ("segun...", "...ha señalado..."...). 
Hitzegiten ari denari buruzko jatorri informatibo eta jarrera desberdina 

ilustratzeko dira ondoko adibideak: 
Iturria edota IUK "ofiziala" eta "instituzionalista" direnean, kazetariaren 

diskurtsoak iturriaren elementu diskurtsiboak integratzen dituela agerian 
gelditzen da.  

 
"En la sesión de hoy las cámaras y juntas han aprobado la 

construcción de la autovía Irurzun-Andoain y han defendido las 
instituciones democráticas. De esta manera han dejado constancia de 
que estas instituciones son el máximo exponente de la voluntad 
popular y gozan de libertad democrática para tomar acuerdos y 
ejecutarlos."(81. IUK) 

 
Modu berean, nahiz eta deskribatzen den gertaera istilutsua izan ondoko 

adibidekoak, iturri ofiziala bezain diskutiezina duenez, kazetariaren 
diskurtsoan ez da iturriari eginiko aipamenik ("según" edo antzerakoak) 
txertatzea beharrezkoa kontsideratu izan  

 
"Los hechos ocurrieron el pasado año, cuando Joseba Imanol 

Cortazar y Alberto Castillo, los dos acusados, se dirigieron a la calle 
Voluntaria Entrega de Vitoria, lugar donde la empresa Cosntrucciones y 
Contratas..." (108. IUK) 

 
Mercedes Benz-en inbertsio-planaz ari den IUK-n, titularretan zalantzarik 

gabe aipatzen da egitasmoa gauzatu egingo dela, diskurtsoaren mamian, 
potentzialak erabiliko dira, ziurtasun maila jeitsi araziz apur bat, baina beti ere 
egiatasuna mantenduz. 

 
"La empresa automovilística Mercedes Benz podría realizar una 

importante inversión de 20.000 millones de pesetas en su factoría de 
Vitoria. Se trataría de poner en marcha la fabricación de un nuevo 
modelo de furgoneta que saldría al mercado en 1995."(2. IUK) 
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Aldiz, polemikoak izan daitezkeen arazoetan, edota, hori baino garbiago 
esanez, ordenu politikoaren kontrako ikutuaz jantzirik daudenen kasuetan, 
notiziaren jatorri informatiboa bereziki azpimarraturik ageri da, esaten 
denaren nondik datorren zehazturik. 

 
"Herri Batasuna ha criticado duramente el nuevo gobierno 

formado por PNV, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra. Débil y 
conservador, así lo ha definido el miembro de la Mesa Nacional de HB, 
Jon Idigoras." 

 
"Según, Idigoras, el nuevo Gobierno se ha quedado en medio 

camino entre el españolismo y el abertzalismo y no va a servir para 
afrontar los problemas de País Vasco. Por otra parte, HB ha señalado 
que decidirá..." (53. IUK) 

 
Azkenik, hauteskundeei buruzko IUKetan, deklarazio politikoei 

dagokionez, beti ere garbiki markatzen da esaten denaren autoretza 
informatiboa nori dagokion: 

 
"Luis María Sanchez Iñigo, candidato a la alcaldía de Gasteiz por 

Eusko Alkartasuna, presentó ayer..." 
 
"Benegas criticó el sentido patrimonialista de las instituciones que 

tienen los nacionalistas..." 
 
"Jon Larrinaga por su parte, señaló que para liderar un país debe 

existir una mayoría absoluta" (135. IUK) 
 
 
5.2.8.4-Hartzailegoarekin interlokuzioa  
 
Oro har, eta koantitatiboki, ikusentzulearekin eginiko apelazio zuzenak 

oso arruntak ez badira ere, aurkitzen dira noizean behin; ekonomia 
munduarekin loturiko honako hau adibide aproposa da, kazetaria eta 
ikusentzulearen ikuspegi eta egoera berberean egotearen ideia. Ondoko 
esaldiez, kazetaria eta entzulegoa parametro sozial, politiko eta ekonomiko 
berdinetan mugituko balitz bezala aritzen dira ETBn. "Esparru 
amankomunaren" ideia zabaltzen da, errenta aitorpenak, egoera ekonomiko-
politikoak eta abarrak guztiengan eragin berbera (eta proportzio berekoan) 
edukiko balute legez.: 

 
"El Banco de España nos ha dado hoy una alegría..." 
 
"Los créditos serán más baratos, pero hay más noticias 

optimistas en el mundo de la economía..." 
 
"Nuestros bolsillos se han llevado hoy una buena alegría..." 
 
"...importante y buena noticia económica..."(2. IUK) 

 
Hartzailegoari zuzenean eginiko esaldiak ez dira oso ugariak, baina 

aurkitu ditugu batzuk:  
 

"Si ustedes quieren ver objetos antiguos, eso sí, bien 
desempolvados, pueden darse una vuelta por..."(10. IUK) 
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"Es todo. Mañana si quieren volveremos a vernos. Gracias por 
haber estado ahí. Adios." (ETB-1) 

 
Errenta aitorpenari buruzko 106. IUK-n kazetaria ikusentzulegoarekin 

identifikatuta agertzen da: 
 

"El 25 de junio, último día para hacer cuentas con Hacienda." 
 
"Vamos a mirar nuestros bolsillos en la próximos minutos, porque 

les vamos a contar algunas cosas que pueden dejarnos la cartera más 
vacía" 

 
"Hoy llega una de las épocas del año más temida por casi 

todos..." 
 
"Les vamos a contar ahora algunas cosas que conviene saber 

antes de coger la calculadora"(106. IUK) 
 
 
5.2.8.5.-Idazteko modua 
 
Kirola, kultura eta gizarte mailako IUKetan, errazago ikusten da 

kazetariaren ikutu pertsonala eta esplizitazioen bidez iritzia ematea. Esate 
baterako, futbolari buruzko informazioa ematerakoan: 

 
"...un Athletic que, está claro, que no da una a derechas" 
 
"No da una a derechas ni a torcidas" 
 
"el Athletic(...) demostró en El Sadar que no está para muchos 

trotes..." 
 
"Las genialidades de Aldridge..." 
 
"Después llegaban las dos chispas del morenito..."(84. IUK) 

 
Adibideetan ikus daitekeenez literalizaziorako aukera asko ematen dute 

futboleko IUKek: 
 

"...saborear las mieles de la victoria" 
 
"...se impusieron con todo merecimiento los navarros" 
 
"Cambió la decoración en la segunda mitad..." 
 
"...Atkinson puso en pie a la parroquia local."(84. IUK) 

 
Interesgarria da 55 IUK-n egiten den literalizazio klasea, oso belizista : 

"...verdugo de los rojiblancos" 
 
"(la eliminatoria) sentenciada" 
 
"...perdonado la vida..." 
 
"...desgraciadamente es así..."(55. IUK) 
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Aipatu bezala kirol munduko berrietan, idazkera suelto eta 
editorializatzaileagoaren joera nabarmena da, baita ona/txarra zer den 
erabakitzerakoan: 

 
"Merece nota alta el publico que se olvidó de la liga y supo 

premiar con una ovación, al final del partido, la actuación de los 
jugadores. El buen juego no fué suficiente ayer para que el Athletic 
eliminara al Cádiz..." (55. IUK) 

 
 
5.2.8.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Teleberri delako albistegietan ere, kazetarien eskuhartzetik aparte 

legoken zerbait bezala aurkezten da aktualitatea. Continuum informatibo horren 
erdian kazetariak, eguneroko zeregina du: ikusentzulegoari notiziak eskeintzea. 
Langintza horretan intentzionalitate politiko-ideologikorik ez da inondik inora 
deklaratzen. Telebista-kanalearen zeregina, eguneroko zita informatiboan 
puntual egotea den gisa, kazetariarena notario bat bezala, kronista lana 
betetzea da. Eginbehar horretan, iritzia eta faktoak erabat aparte egotearen 
inpresioa hartu daiteke Teleberrietako diskurtso testualaren arabera. 

Albiste iturburu ofiziala, gehiagotan aipatua izateaz gain, lasaiago 
integratzen da diskurtso periodistikoan. Kontrakoan, notizian esaten dena 
agintearen aurkakoa den kasuetan, "omen" eta deklarazioen atribuzio zuzenak 
ugaltzen dira. 

Hartzailegoarekiko "lotura" moduak oso estandarrak dira, alegia, telebista-
kanale denetan erabiltzen diren bezalakoak: hizkera estandarra eta apelazio 
zuzen gutxi erabiliz. Salbuespen txiki batzukin, hau da, ETBko albistegietan, 
krisi ekonomikoa eta errenta aitorpena egin behar izateak guztiengan sortzen 
duen "mina" aipatzean. Bi hauetan, "guztion kontua da" bezalako tonua 
erabiltzen da. 

Idazkera editorializatzaileagoa, modu batez polarizatuagoa, ez da oso 
erabilia Teleberrin. Nola ez, kirol, kultura eta gizarteari buruzko gaietan 
errazago mugitzen da kazetaria notiziak on/txar gisa emateko.  

 
 
5.2.9.-Teleberriren emaitza koalitatiboen sintesia 
 
Euskal Telebistak, bere bigarren kanalean eta gazteleraz, eguerdioro 

pantailaratzen duen Teleberri izeneko albistegiari ikerketa koalitatiboaren 
parametroak aplikatuta gerokoak laburbilduko ditugu ondoren 

ETBren albistegietan ere, instituzio politiko-administratiboek duten 
zentralitate koantitatibo eta koalitatiboa direla medio, Euskal Herriaren 
errepresentazioa oso baldintzaturik dago. Instituzioei buruzko notizien 
tratamenduaren bidez artikulatzen da informatiboki ETB non kokatzen den, 
nongoak eta nortzuk dituen interlokutore eta zeintzuk diren deskribatzen diren 
ekintza moetak, besteak beste. Esandakoa laburtuz: instituzioen 
gainpresentziak telebista kanalearen ikuspegia taxutzen du.  

Teleberriren kasuan, informatiboki mundu guztia hartzen badu ere (gure 
ikerketan, albistegien edukina beste kanaleenaz parekatzeko, Estatu 
espainiarra zein nazioarteko berriak albora utzi ditugu) handia da geografikoki 
Euskal Autonomi Elkartera mugaturikoena. Halere, koalitatiboki interesgarria da 
ETBren ikuspegi zabala aipatzea. Izan ere, edonondik etorritako berrien artean 
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egiten baita ikusentzuleari eskeiniko zaizkien berrien aukeraketa. Eta aldi 
berean, Estatu nahiz nazioarte mailako eragina izango dituzten hemengo 
berrien aipamena egiten da. Beste era batera esanda, abiapuntuan, 
Teleberriren jarrera informatiboa geografikoki osoa eta tematikoki orohartzailea 
da.  

 
Esan bezala instituzioak albistegietan lortzen duen lekutzarrak edukinetan 

marrazten den lurraldetasunarekin pareka daiteke. Modu honetara, instituzioen 
eragin-esparrua eta informatiboki ETBk jorratzen duena bateratu egiten dira ia 
berdintsuak bilakatu arte. 

Teleberrin aipatzen diren instituzioek, eta neurri baten bestelako agente 
politikoek, lurraldearen definizio bat inprimatzen diote albistegiari: instituzio 
autonomikoena. Hego Euskal Herriak autonomi estatutuen arabera dituen bi 
antolaketa politiko-administratiboek proiekzio eta legitimazio ikusentzunezkoa 
lortzen dute kanale honen bidez. Edozelan ere, koantitatiboki askozaz ere 
handiagoa da EAEren esparru geografikoa duten instituzioen presentzia. 
Esandakoa hala konprobatu ahal izan den bezala, aipatu daiteke ere nola 
hainbat kasuetan, gehienbat instituzioen marko estuetatik aske, Euskal Herri 
penintsularraren lurraldetasuna ere gauzatzen den informatiboetan. Kasu 
horietan, eguraldiaren berri ematean esate baterako, pisu informatibo handiena 
EAEn jartzen da nahiz eta beste lurraldeen berri ere eman. Euskal Lurralde 
Autonomoan zentratzen da gehienbat ETBren dedikazio profesionala.  

EAE eta NFK-aren esparru autonomikoei buruz hitzegiterakoan bi jarrera 
soma daitezke: informazio instituzionalista denean tokian tokiko deitura 
autonomistak erabiltzea eta, instituzioen eragin-esparrutik kanpoko berrietan, 
esangura zabalagoa dituzten esamolde politiko-komunitarioak plazaratzea. 
Modu honetara, bi lurralde autonomikoak ondo definitu eta kontrajarrita ager ez 
daitezen, ETBren informatiboetan eskrupulu handiz erabiltzen dira esamolde 
autonomistak: "las comunidades autonoma vasca y navarra", "las dos 
comunidades", "el presidente navarro" eta "el Lehendakari Jose Antonio 
Ardanza". Aldi berean, esplizitazio geokomunitario asko polisemikoki erabiltzen 
da: "Pais Vasco" EH-4 ala EAEri buruz ari denean, "vascos" lau lurraldeetako 
biztanleei buruz ari delarik, e.a. Bi joera hauen arabera, instituzio politiko-
administratiboen eraketa autonomikoa isladatzen da baina baita ere, 
soziologiko eta politikoki, Euskal Herriaren esistentzia zirriborratuz: "vasco" 
trans-autonomista proposatuz.  

Esan dugun bezala, ETBren albistegietan ez da instituzio politiko-
administratibo autonomikoen lurralde marka itogarria izateraino erabiltzen eta 
hainbat gai eta aipamenetan Euskal Herri penintsularraren izaera geografiko 
osoa denotatzen da. Halere, lau probinziak bateratzen duten instituzio gutxi 
egotean, ez da oso maiz ematen eraketa politiko-administratibo 
amankomunaren irudia. Baina esan bezala, ez da halere "instituzio 
amankomunik ez duen herriak ez du izakerarik eta beraz proiekzio 
mediatikorik" planteamendua aplikatzen.  

Informatiboetan instituzio espainiar eta autonomietakoen arteko 
harremanaz ari direnean, bien arteko botere-esparru desberdinak markatzen 
badira ere, ez da kontrakotasunean bereziki sakontzen. Bi botere-zirkulu hauen 
arteko oreka eta harreman onaren egokitasuna enfatizatzen da.  

 
 
Esan dugunez, instituzio politiko-administratiboek tele-albistegietan 

aurkitzen duten presentzia handia da oso. Agerpen honen bidez gainera 
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ilustratu eta gorpuzten da gizartearen botere-egituraketa. Instituzioak 
gehiengoaren errepresentazioaz legitimaturik, biztanleriaren alde eta bere 
zerbitzuan lanean ari direla aipatu izaten da. Instituzioek bateratu egiten dute 
populazioa, hiritargoa osotu eta dinamizatuz. Instituzioen zereginen artean 
ageri dira albistegietan ongizatea bermatzea eta, historiaren legitimazioaz, 
etorkizunari begira jartzea.  

 
Baina esan badugu ere albistegietan instituzionalizazio patroi bikoitza 

(autonomia bietakoa eta Estatu zentralarena) segitzen dela, euskal 
kolektibitatearen nortasun soziologikoa marrazterakoan guzti hauen gainetik 
bezala aurkezten da. Euskaltasuna definitzerakoan ("modernitatea, irekitasuna 
eta urbanotasuna") herri bereko partaide izatearen irudia proiektatzen da ETBn, 
homogeneitatea eta bateratzen dituzten osagarriak aipatuz. Kanpora begira, 
erreferentziak eta konparaziorako elementuak ez dira ia inoiz espainiarrekin 
bilatzen eta bai aldiz europearrekin. Nortasun kolektiboaren aipamenak 
egiterakoan, egungo eraketa politiko-administratibo estuaren gainetik 
marrazten da Euskal Herria. Euskaltasunaren elementu definigarrien artean, 
euskara eta euskal kulturaren zeharreko aipamen sinbolikoren bat egiten bada 
ere, modernitatea eta "aurrera begira" egotearen ideia barreiatzen da. 
Horretarako, klase ertaina, herritar estandarraren eredua zabaltzen da 
albistegietan (gizonezkoa zalantzarik gabe), hirietan bizi dena eta instituzioetan 
bere beharren berma aurkitzen duena. 

Gizabanako eta gizartearen arteko artikulazioa instituzioen bidez egiten 
da, eta horretan legitimazio demokratikoa eta gehiengoaren errepresentazioaz 
jantzirik egotearen ideiak asko erabiltzen dira. Gizarte eratuaren ertzetan, 
sozial zein politikoki, marjinalduta ari diren taldeak definitu eta markatu egiten 
dira informatiboetan. Biolentzia politikoa erabiltzen dutenen kasuan, 
estigmatizazio informatibo nabaria pairatuko dutelarik. Akordio eta oreka istilu 
eta adostasun eza gainditzeko bide modura proposatzen dira, nagusiki.  

Orain arte aipatu ditugun elementu koalitatiboen gauzatze egokiagoa izan 
dadin, telebista-kanalearen diskurtsoa hurbila eta zehatza behar du izan. 
Euskal Telebistaren kasuan, kazetaria eta entzulegoaren arteko identifikazioa 
euskal herritarra izatean bilatzen da aipamen testual zuzen zein zeharrekoen 
bidez. Kazetaria, lehen aipatu dugun klase ertain, bateratu eta integratuaren 
irudiaz identifikatzen da igorle eta hartzailearen arteko bidea borobilduz.  
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5.3.-TVEBI-REN IKERKETA KOALITATIBOA 
 
5.3.1.-Lurraldetasuna 
 
5.3.1.1.-Lurraldea eta instituzio geo-administratiboen arteko 

erlazioa 
 
TVEBIko albistegietan ageri den lurraldearen (lur eremuaren) definizio 

eta eraketan, instituzioaren dinamika-esparruak jokatzen du paper 
nagusienetarikoa. TVEBIn antolatzen diren IUK gehienak, Albiste iturburuak 
horrela zehazturik, Euskal Lurralde Autonomoan lekutu eta bertara mugatzen 
dira. Beraz, instituzio politikoei buruzko IUK ugarietan zein beraiek 
eskeinitako informazio, datu estadistiko eta abarretan esparru autonomikoa 
da definitzen den ia bakarra. 

IUKen bitartez instituzioaren dinamikan zentratzea eta horretaz 
informatzeak berezkoa dakar, instituzio horrek markatzen duen esparru 
geoadministratibora mugatzea eta aldi berean berori gorpuztea eta 
legitimatzea.  

Telenorteren edukinean, beste kanalengandik bereizten dituen 
elementuak ere aurkitu daitezke, esate baterako, nola azpimarratzen den 
barne-eraketa territoriala (instra-instituzionalizazioa); instituzio zentral eta 
autonomikoaren arteko erlazio arazotsua eta, Euskal Herria, bere 
osotasunean, "instituziorik ez duenez herri izakera ere ukatzen zaiola" 
patroiaren konkrezioa. 

Aipaturikoetatik lehenari helduz, TVEBIn, ugari dira IUKen proiekzio 
probintziala erakusten dutenak eta modu honetara lurraldekako antolaketa 
autonomista finkatu. 

 
"Hoy ha comenzado en Euskadi la cita con Hacienda." (...) 
"Cerca de 800.000 ciudadanos vascos realizaran su 

declaración a Hacienda..." (...) 
"...la cifra total a recaudar en Euskadi por la Diputaciones 

rondará..." (...) 
"Alava, al igual que Guipuzcoa y Vizcaya, ha introducido 

deducciones..." TVEBI-(IUK=112).  
 
Beste adibide honetan ere, informazioa sakondu nahi denean lurraldeak 

hartzen du pixua: 
 

"Los estudiantes de enseñanzas medias del País Vasco, han 
secundado hoy mayoritariamente la convocatoria de paro de la 
Comisión Vasca Contra la Guerra del Golfo(...). El paro estudiantil 
secundado, según los organizadores, en un 80% de los centros 
públicos de Vizcaya, un 70% de los de Guipuzcoa y la totalidad de 
los de Alava..." (58. IUK) 

 
Instituzio zentral (matriza) eta autonomikoari (sukurtsala) buruzko 

IUKetan, nabaria da beti ere bi botere esparru ageri direla lehiantzean eta 
istilu puntuan. Gainera, beste kanaletan ez bezala TVEBIn, Madrilgo 
gobernuaren ordezkariek agerpen pisutsua du.  

Aipatzen ari garen gaian, Estatua eta Euskal Lurralde Autonomoaren 
instituzioen arteko joko-arauak definitzen Juan Manuel Egiagaraik, 56. 
zenbakia daraman IUK-n, esparru geografiko desberdina duten instituzioen 
arteko arazo eta desorekaren arriskuaz hitz eginez dioen bezala: 
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"Tenemos que hacer todos la apuesta por un periodo también 

de entendimiento institucional entre el Gobierno Vasco y el 
Gobierno Central. Entendimiento institucional, que es ocioso decirlo, 
será tanto más intenso cuanto todos nos atengamos más al marco 
de la Constitución española y al Estatuto"(56. IUK) 

 
Bi tendentzien arteko arbitro gisa agertzen da Egiagarai (instituzio 

españolaren ordezkaria), eta bere "jarrera ona" adierazteko, bere hitz 
testualak eman aurretik kazetariaren ahotsean esaten da: 

 
"...en tono conciliador ha expresado hoy su confianza en que 

las relaciones entre la administración vasca y central sigan siendo 
fluídas como lo fueron en la pasada legislatura"(56. IUK). 

 
Beste IUK baten, administrazio bien harremanaz ari dela PNVko 

kontseilari batek esaten du: 
 
"dialogo y lealtad mutua entre las administraciones central y 

autónoma, tanto para desarrollar el Estatuto como para participar 
en la política del Estado" TVEBI-(24. IUK) 

 
Ikusi daitekeenez, bi dira zirriborratzen diren botere zirkuluak, bakoitzak 

bere dinamika eta agian interesaz, eta bien arteko oreka bilatu beharra 
dagoela gauzak "ondo" joan daitezen.  

Instituzio desberdinen arteko akordio beharra markatzen da, bi horien 
atzetik oreka soziala dagoelakoan. Ikus ondoren, PSE-PSOEko eledunak, 
Euskal Herriaren instituzionalizazioari buruz esaten dituenak: 

 
"Ramón Jauregui (...) ha reclamado una construcción de 

Euskadi diferente a la actual" 
 
"...para que Euskadi se construya de una manera más 

integrada, más cohesionada. Que se respete la realidad de un país 
que los nacionalistas se empeñan en no comprender" (137. IUK) 
 

Argudio horren kontrapuntuan, gizarte banatuaren mamua oso presente 
dago hainbat IUKetan. Adibidez, EEren kongresu istilutsuaren erreferentzia 
duen horretan esaten da Euskadiko Ezkerrak lan egiten duela  

 
"para que en este país no se produzcan abismos importantes 

sociológicos y políticos"(137. IUK) 
 
Gizartearen (instituzioarena agian) barruko banaketaren beste puntu bat 

PPk planteatzen duena: 
 

"El deseo del Partido Popular, según Mayor Oreja, es 
conseguir que la sociedad no se polarice y en este sentido ha 
hecho un especial llamamiento a PNV y PSE para que sean 
prudentes y no se radicalice la política vasca"(56. IUK) 

 
Binomio instituzionalaren aurpegi guztiak erakutsiz bezala, Euskadiko 

Ezkerrak azaltzen duenez, bi instituzio esparru desberdinen atzetik, giza-
antolaketa eta errealitate politiko-administratiboa ulertzeko bi modu egon 
daitezke. Ikus bestela, alderdi sozialistari zuzenduriko komentarioan, burua eta 
ankak toki desberdinetan edukitzeari buruz dioena: 
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"Nosotros somos un partido socialista que tiene los pies en 

Euskadi y tiene la cabeza también en Euskadi. No como el otro 
partido socialista, el viejo, el histórico, el cansado, que tiene los pies 
en Euskadi pero tiene la cabeza en Madrid." (137. IUK) 

 
Instituzio zentrala zein hainbat alderdi politikoen ordezkariek orekaren 

beharra azpimarratzen duten bezala, bi interesen arteko lehia eta 
antagonismoa erakutsiz ageri da Herri Batasuna. Alderdi honek, 
erradikaltasunaren papera jokatuz, gobernu autonomo sortu berriak arazo 
nagusiari aurre egin ez izana salatzen du:  

 
"no se van a dar soluciones a problemas como la soberanía, 

la autodeterminación y la unidad territorial" 
 
(el gobierno autónomo está)"...a medio camino entre el 

españolismo y el abertzalismo." (56. IUK) 
 

TVEBIk, EAEko instituzio administratiboenganako duen menpekotasuna 
eta nola dagoen lerrotuta begibistan gelditzen da hauteskundeei buruzko 
informazioa ematen denean. Informazio horietan, alderdi politiko batzuk egon 
arren EAEn bezala NFK-n ere inplantazioa dutenak, ez zaie EAEko mugetatik 
kanpo daudenean egiten dituzten ekitaldi eta mitinen berri ematen. TVEBIn 
autonomikoa da esparru gaindiezina gai administratibo eta legaletan. 

 
Esan bezala, Hego Euskal Herriak, bere osotasunean, eraketa 

instituzional-autonomikorik ez duenez, ez du inolako lekurik TVEBIko 
albistegietan, izan ere instituziorik ez duenak ez baitu izakera informatiborik. 
Horren ondorioz, NFK- eta EAEko biztanleen arteko edozein harreman moeta 
instituzioen bidez bakarrik eman ahal izango da: 

 
"(la autovía)...tiene que construirse porque así lo han decidido 

las instituciones o lo que es lo mismo, así lo han decidido los 
navarros y los vascos" 

 
"El próximo sábado, los ciudadanos tendrán ocasión de 

mostrar abiertamene su postura acudiendo a la manifestación que 
se celebrará en San Sebastián, respaldando con su presencia lo 
que hoy han expresado, también en la ciudad donostiarra, los 
parlamentos de Euskadi y Navarra" TVEBI-(85. IUK) 

 
Euskal Herriaren (EH-4 zein EH-7) esplizitazio ezak, herrialde gisako 

esistentzia informatiboa ezabatuz beraz, adibide ugari ditu: arrantzaleei buruz 
hitzegiten duen IUK baten, edota Eusko Jaurlaritza eta frantziar gobernuak 
sinatutako ikerketa akordioari buruzkoan. IUK horretan, aipatzen da Bizkaiko 
Golkoko antxoa ikertu nahi dela, baina beti ere euskal herritarrak, alde bietako 
arrantzaleak eta beraien arteko harremanak aipatu gabe utziz. 

Antzerako kasuan ETAri buruzko IUKetan ez da EH-4 mailakoa 
esplizitazio globalik egiten inoiz. "Esistitzen ez duen herrialdearen" ideiaz 
jarraituz eta etiketa geokomunitarioak erabiltzearen zailtasuna ilustratuz 
adibide bat: Antikuarioen azokan, aulki batzuei buruz ikerlari batek esaten 
duena. 
 

"Son unas sillas de una gran calidad de ejecución de época, 
que están ejecutadas en Francia, en España, eso no está muy 
claro, y que luego evidentemente el que las hizo tenía un entronque 
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aquí con la zona porque estas dos, junto con las otras dos, 
digamos, que había, que hacían referencia a Alava y a Guipuzcoa, 
tenía un contenido histórico clarísimo." (34. IUK) 

 
 
5.3.1.2.-Notizigarritasun esparrua 
 
Telenortek informatiboki erakusten duenaren arabera, EAEk izakera 

propioa eta bereiztua duen komunitate autonomoa da, Estatu espainiarreko 
eraketa orokorrean integratua. TVEBIn ematen diren berrietatik, ekintzen 
erdia eta ondorioen hamarretik sei Euskal Lurralde Autonomoan dute sorburu 
eta proiekzioa. Dena den, ekintzaren "non gertatu" eta "non eragina" eduki 
parametroa koalitatiboki ikusiz Hego Euskal Herria, bere osotasunean, duen 
izakera ezkutatu egiten dela konproba daiteke. EH-4ko proiekzioa dituzten 
berri asko daude, baina beti ere itzalean mantenduko da hedapen maila, hori 
inolako esplizitazio geopolitikorik erabili gabe. Agian, agerian gelditzen den 
kasu bakarra da egilearen izenak horrela adierazten duelako, guk "esplizitazio 
emanak" deitu izan duguna. Esate baterako,  

 
"...encuesta sociocultural que ha realizado el Instituto Vasco 

de Estudios e Investigación-IKEI y que ha dado a conocer hoy en 
Bilbao. Para su elaboración se consultó el pasado més de junio a 
mil seiscientos ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca y 
Navarra..." TVEBI-(18. IUK) 

 
"...Comisión Vasca Contra la Guerra del Golfo..." TVEBI-(58. 

IUK) 
 
Gainera, hauteskunde kanpainaren barruko berriak ematerakoan, 

TVEBIren lerroketa autonomista azaltzen da, IUK batek EH-4 mailako 
proiekzioa eduki dezaketen ekitaldi politikoen berri ematen ez delako, ezta 
ere ETAri buruzkoetan edota euskararen aldeko ekitaldiena. Azken hiru 
hauetan, IUK-k duen islada EAEren muga administratiboak baino zabalagoa 
duelako. 

EH-7 esparrua betetzen duen IUK bakarra euskararen aldeko 
Korrikarena da, bertan egiten den lurraldearen esplizitazioa oso 
administratibo eta ofizialista delarik, alegia EH-7tasuna ukatuz/ezkutatuz: 

 
"AEK espera la participación de más de medio millón de 

personas, que acompañaran el testigo por la Comunidad Autónoma 
Vasca, Navarra y el País Vasco francés" TVEBI-(32. IUK) 

 
EAEtik kanpo lekuturiko IUKek, Estatu espainiarreko 

erreferentzialtasuna daukate markaturik. Ondoko adibidetan ikus daitekeenez, 
espainiar dinamika barneraturik dago TVEBIko hainbat albisteetan: 

 
"Las dos organizaciones sindicales (UGT eta CCOO) han 

convocado para mañana a las doce del mediodía a todos los 
trabajadores, a nivel nacional" TVEBI-(93. IUK) 

 
"El mayor número de visitantes ha sido del País Vasco y las 

regiones limítrofes..." TVEBI-(96. IUK) 
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Baina aipaturiko adibideetan bezala, beste hainbaten interesgarria da 
ikustea nola asumitzen den Estatu mailako ikuspuntua, baita "esplizitazio 
emanak" deitu ditugun horietatik aparte. 

 
"sexto congreso regional que (...) celebrará el Partido Popular 

en Vitoria" 
 
"definir un proyecto político propio del refundado centro-

derecha vasco" TVEBI-(21. IUK) 
 
Eta aipatuan, asumitzen den bezala EAE errejio bat dela, eta PP 

"centro-derecha vasco" gisa defini daitekeela, futbol konpetizioan euskal 
futbol taldeak Estatu mailako ligan integratuta daudela eta abar. 

 
 
5.3.1.3.-Esplizitazio geokomunitarioak 
 
Komunitate autonomoa Euskal Herri osotzat hartuz egiten den 

metonimiarekin koherente izanik, ez dira egiten EAEtik kanpoko toki 
esplizitaziorik are eta gutxiago konponente geokomunitariorik izango duenik. 
Modu honetara, "Comisión Vasca Contra la Guerra del Golfo", "las juventudes 
de HB" edota "el sindicato LAB" erakundeek EH-4ra zabaldu arren beraien 
ekintza-esparrua ez da modu horretan proiektatzen TVEBIn, eta ez dira 
Nafarroako ekitaldien aipamenik egiten. Horrela, ""este país", "la izquierda 
nacional de este país" edota hori baino zehatzagoa den "en este país, en 
Euskadi" esamolde geopolitikoa erabilita ere, beti EAEri buruz ari dela garbi 
dago. Euskal Herriak bere osotasunean duen izakera beti ezkutuan 
mantentzen da. 

Kontrako kasuan aldiz, garbiki egiten dira esplizitazio geopolitiko-
administratiboak, esate baterako 

 
"Las dos organizaciones sindicales (UGT eta CCOO) han 

convocado para mañana a las doce del mediodía a todos los 
trabajadores, a nivel nacional" (93. IUK) 

 
Esplizitoki EH-4 osoa hartzen duen IUK bakarra IKEIren ikerketa 

soziologikoari buruzkoa da. Bertan, garbiki azaltzen den egituraketa 
geopolitikoa autonomikoa: 

"...encuesta sociocultural que ha realizado el Instituto Vasco 
de Estudios e Investigación-IKEI y que ha dado a conocer hoy en 
Bilbao. Para su elaboración se consultó el pasado més de junio a 
mil seiscientos ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca y 
Navarra..."(18. IUK) 

 
Lehenago aipatua izan den "Esplizitazio emanen" ideiarekin jarraituta, 

agerian gelditzen da hauen erabilera erabat arbitrarioa dela. Esate baterako 
PPk planteatzen duen  

 
"sexto congreso regional que (...) celebrará el Partido Popular 

en Vitoria"(21. IUK) 
 
bezalako adibidean, esplizitazioa batzuetan IUK-ren subjektuak 

enunziatzaileak eman duen bezala errepikatzen dela eta beste batzuetan 
aldiz ez.  
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Edozein kasutan, eta kontrako bezain kuriosoa den errejionalista 
hitzaren erabilera, HBk planteatzen du 137. IUK-n, mitin baten PNV utzi eta 
EAra pasatu zirenei zuzendua : 

 
"...aquellos que abandonaron el Partido Nacionalista Vasco 

porque no querían compartir su regionalismo." (137. IUK) 
 
Erreferentzi geopolitiko-administratiboen arbitraritatea nabarmena da, 

22 zenbakidun IUK-n ikus daitekeenez. Bertan, besteak beste hauek dira 
erabiltzen diren parametroak: 

 -UA "partido foralista" eta "partido alavés" 
 -Ansola "politico nacionalista" eta PNV "garante de la estabilidad del 

gobierno foral" 
 -"provincianismo que envuelve algunas de la últimas declaraciones de 

los socialistas vascos" 
  
Elementu berarekin lotuta, lerro batzuk gorago aipatu dugun bezala, 21. IUK 
zenbakidunena, esaten da "el sexto congreso regional". Eta PPkoek biltzarrea 
izendatu duten bezala ematen du TVEBIk. Eta, IUK berean agertzen diren 
elementu batzuk lotuz honako ondorio semantikora heltzen da: 
 -"sexto congreso regional que (...) celebrará el Partido Popular en 
Vitoria" 
 -"definir un proyecto político propio del refundado centro-derecha vasco" 
(21. IUK) 
 -ergo, eta ondorio modura Pais Vasco= región 
 

"Regionalista" hitzaren erabilera EAEko PPk eta Nafarroako UPNri buruz 
hitzegeiterakoan erabiltzen da, eta aldiz, Nafarroako PP "popular" deitua 
agertzen da. 

 
Aditzlagun posesiboen erabilera ere ageri da, noizean behin, TVEBIren 

IUKetan. Hauetariko batzuk, instituzio eta tradizioarekin erlazionaturiko 
elementuekin errazago, adibidean ikusten denez: 

 
"Azua, que ha reclamado para el Gobieno Vasco 

participación en los centros de decisión del sector pùblico existentes 
en nuestra comunidad, considera que los próximos años no serán 
fáciles para nuestra industria." (25. IUK) 

 
Eguraldiari buruzko IUKetan, oso anodinoa izateaz gain, gutxi dira 

egiten diren esplizitazioak, baita TVENAn eta ETBn egiten diren bezalako 
abstraktoak; "nuestra zona" eta "nuestros cielos" bezalakoak gutxiago 
aipatzen dira.  

Dena dela, diskurtsoa, ahozkoa zein ikonikoa, nahiko pobrea da. 
TVEBIn erabiltzen dituzten ilustrazioak oso mugatuak dira: meteosat argazki 
bat eta mapa bat hiru lurraldeetakoa eta inolako erreferentzi zonalik gabe. 
EAEko hiru kapitaletako tenperatura datuak ematen dira. 

 
 
5.3.1.4.-Medioaren kokapen geografikoa 
 
IUKen tratamendu informatibo bera ikusita, alegia notiziatzen diren 

gertaeren lekuak, kontuan hartzen diren politikoen deklarazioak nongoak 
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diren eta egiten diren aipamen geopolitiko esplizitoen bidez, argiki ikus 
daiteke, TVEBIren kokapena EAE dela. Hori esanda, Telenorteren 
lurraldearen perzeptzioan abiapuntu eta kokagunea beti komunitate 
autonomoa da, Estatu espainiarra, bere osotasunean, hartzen duen arte. 

Esate baterako, Leitzarango autobideari buruzko IUKetan, ikuspuntua 
beti da EAEtik NFK-rakoa 

 
"...proyectos de comunicación con Navarra"(57. IUK) 
 
"El proyecto oficial del trazado de la autovía de Leizarán ha 

recibido el apoyo de los parlamentos de las dos comunidades 
implicadas en la obra: Euskadi y Navarra. En sesión conjunta las 
cámaras que representan la  voluntad del pueblo vasco y del 
pueblo navarro..."(85. IUK) 

 
Aurrekoan bezala beste adibide honetan, kazetariak nondik hitzegiten 

duen begibistakoa da. 
 

"Programa de colaboración vasco-francesa para el estudio 
de la anchoa en el Golfo de Vizcaya. "(65. IUK) 

 
Baina esan bezala, Telenorteren kazetarientzako Estatu espainiarra 

bere osotasunean ere bada notizigarritasun abiapuntu eta erreferentzia gunea 
: 

 
"El delegado del gobierno confía en que las relaciones entre 

la administración central y el ejecutivo nacionalista continúen 
siendo fluídas" (56. IUK) 

 
"UGT y Comisiones Obreras han hecho público un 

comunicado en el que denuncian la falta de información por parte 
del gobierno al parlamento y a los ciudadanos sobre la participación 
real de España en la guerra" (93. IUK) 

 
 
5.3.1.5.-Erreferentzialtasuna eta konparazioa 
 
Telenortek, IUKen edukina azaltzeko ingurukoak eta konparaziorako 

elementuak bilatzen dituenean, gehienbat, Estatu mailakoak edota barne-
erreferentziak bilatzen ditu, alegia, EAEren barruko lurraldeen arteko 
desberdintasunak landuz. Gainera, inoiz, Europa "idealizatuaren" presentzia 
ikus daiteke albistegietan. 

Balorazio koantitatibo, erreferentzi eta konparazio globala egin gura 
denean beraz, Estatu espainiarreko datuak erabiltzen dira ("nacional" eta 
"estatal" sinonimo gisa tratatuz; 61. IUK, 92, 93, 28...). Esate baterako, eta 
TVENAn gertatzen den eran, pentsioak gora ala behera egiteari buruz 
informatzen denean erabiltzen diren konparazio erreferentziak dira: 

 -"la media estatal" 
 -"el resto del Estado" 
 -"media nacional" 
Honako adibideetan ikus daiteke, Estatua dela erreferentzia marko 

garrantzitsuena:  
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"...constituyen la flota más moderna de la que dispone Renfe 
actualmente; tan sólo funcionan en Madrid y Barcelona" TVEBI-(28. 
IUK) 
 

"...el nivel de defraudación en Guipuzcoa es notablemente 
inferior al de la media española." (112. IUK) 

 
"Las papeleras vascas, que realizan aproximadamente la 

mitad de la producción estatal..."(61. IUK) 
 

IUK askoren sorburuan, egileak Estatu mailako erakundeetako 
partaideak direnez, erreferentzialtasun estatala beti agerian uzten da: 

 
"...bomberos de distintas comunidades autónomas 

españolas." 
 
"...Asociación Española de Lucha contra el Fuego-ASELF" 
 
"...los 15.000 bomberos que hay en España" 
 
"...parque de bomberos de Vitoria, el único de España..." 

TVEBI-(139. IUK) 
 
Konparaziorako elementuen beste erabilgarritasun moeta bat erakusten 

duen IUK dugu ondorengoa. Kasu honetan, ELA-STV sindikatuak Correos-eko 
zuzendaritzarekin lorturiko akordioaren berri ematen da, baina Euskal Lurralde 
Autonomoan aipaturiko sindikatuak duen errepresentatibitatea aipatu gabe 
Estatu mailakoa erabiltzen da, aldi berean, akordioa eta bere sinatzailea 
gutxiestuz: 

 
"Pese a la presencia mínima que la central vasca ELA-STV 

tiene en los organos de representación sindical de Correos y 
Telégrafos -dado el ambito estatal de este servicio público- el 
sindicato nacionalista..." 

 
( ELA-STV es criticada) " ...entre otros motivos por ostentar 

sólo nueve delegados de un total de mil cuatrocientos" TVEBI-(62. 
IUK) 

 
Beste kasu batzuetan konparazioa Europa mailakoa da, agian Estatu 

espainiarreko ilustragarria nahiko ez denean: 
 
"Tomando como referencia una vivienda de 100 metros 

cuadrados, costaría en París 55 millones, en Luxemburgo 31, en 
Milán 29 y en San Sebastián 23..."(121. IUK).  

 
Krisi eta birmoldaketa industrialaz ari denean Europakoa da benetan 

baliagarri suertatzen den erreferentzia, beti ere "lehiakortasun" beharraz lotuta. 
 
 
Azpiatal honen hasieran esan bezala, EAE, bada batzuetan 

konparaziorako elementua, bertakoen artean dauden aldiak azpimarratuz 
(barne-erreferentzialtasuna), adibidez, arabarrentzako erosketak egiteko 
martxan jarri den txartelari buruzko IUK-n: 

 
"...pionera en el País Vasco"(114. IUK).  
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Baina, zalantzarik gabe, konparazio orokorrak egiteko, eta aipatu IUK 
berberean bezala beste hainbaten, marko autonomikoa baino kokapen 
globalagoa egin gura denean, Estatu espainiarreko erreferentzia erabiltzen da: 

 
"Esta modalidad única en toda España es utilizada por el 

75% de los alaveses" 
 
"...el nivel de defraudación en Guipuzcoa es notablemente 

inferior al de la media española." (112. IUK) 
 
"Está considerado como una de las principales figuras de la 

escuela española de pintura en Paris..."(140. IUK) 
 
Lehen ikusi bezala, Euskal Herria bi egitura autonomikoetan bananduta 

egotearena ageri da, eta bi horien arteko elkar topatzeak autobidearen alde 
eta ETAren kontra bezalakoetan ematen da (TVEren bi zentruen emisioetan). 
Aipatzen ari garen 85. IUK-n, asko azpimarratzen da bi autonomi-erakundeen 
presentzia: 

 
"...las dos comunidades implicadas en la obras: Euskadi y 

Navarra..." 
 
"...navarros y vascos..." 
 
"declaración institucional firmada por los parlamentos vasco y  

navarro" (85. IUK) 
 

Gainera, lehenago aipatu dugun bezala, EAE osatzen duten parteak ere 
erabilgarri suertatzen zaio TVEBIri konparazioak egiteko. IKEIren inkestaren 
arabera gainera, konparazio horrek euskal herritarren arteko desberdintasun 
handiak daudela adierazteko erabiltzen da. 

 
"¿Cómo somos según ese informe? Pues a la vista de 

algunos datos, unos cafe y otros leche. Por ejemplo, la mitad de los 
encuestados se sienten satisfechos con (...), la otra mitad 
insatisfechos. El 50% cree que (...) y el resto las consideran (...). 
Son el mismo porcentaje quienes opinan que (...), que quienes 
piensan que (...)" (18. IUK) 
 

Erdibituriko kolektibitatearen ikuspegitik, bi iritzi eta jarrera baino gehiago 
daudela azpimarratuz, erabat zatiturik dagoen gizartearen errepresentazioa 
egiten da: 
 

"Pero quién diría que sólo hay dos mitades de un todo. El 
estudio de IKEI analiza otros muchos aspectos, en los que la 
opinión, como al final de las corridas está más repartida" (18. IUK) 

 
 
5.3.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Instituzio politiko-administratibo autonomikoen berri emateari eskeinitako 

espazio eta garrantziak markatzen du Telenorte delako informatiboaren baitan, 
propiotzat kontsideratzen den lurraldea. Instituzio autonomikoek berezkoa 
duten lurraldetasunaren marka isladatu eta birsortu egiten da eguneroko 
notizi-saioetan. Aldi berean, Euskal Lurralde Autonomoa abiapuntutzat hartuz 
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TVEBIk, barne definizio probintziala egiten du, "Euskadi" izendatuko duen 
elementu osagarriak zeintzuk diren markatuz: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. 

Bi dira beraz, modu integratuan agerian diren proposamen territorialak: 
autonomikoa eta, globalagoa den, estatala. Bakoitzak bere instituzionalizazio 
eta botere egituraketa du, eta bien arteko oreka beharrezkoa izanen da 
gauzak ondo joan daitezen. Bi egituraketa horietatik kanpo gelditzen denak ez 
du izakera ezta proiekzio informatibo propiorik izango TVEBIn. Esandakoaren 
ondorioz, Euskal Herri penintsularrak -zer esanik ez Iparraldeak- ez du inolako 
esplizitaziorik ezagutuko. 

Aipatu bezala, instituzio politiko-administratiboaren zentrikotasun 
informatiboaren ondorioz lurraldetasunaren marka inprimatzen da 
albistegietan. Baina, instituzio autonomiko eta zentralaren arteko harremanak 
ez dira beti baretsuak izango. Bi botere zirkulu horien arteko oreka eta akordio 
instituzionala bultzatu beharra azpimarratzen da, bestela enfrentamendu eta 
haustura sozialaren arriskua egon daitekeelako. 

 
Telenorteren informatiboetan nagusiak dira EAEn sortu edota bertan 

eragina erakusten duten notiziak. Informatiboki ere definitzen den lurralde 
autonomoaren deskribapenean asumituak dira logika estatala eta errejioena, 
ontzat ematen baitira hori adierazten duten esplizitazio geopolitikoak. EAEtik 
gorako traszendentzia dituzten berrietan, kamuflatu egiten da eragin-esparru 
hori eta "esplizitazio emanak " errespetatzen baldin badira ere, oso 
eskrupulosoa da Telenorte aipaturiko autonomiaren lurraldetasun markak 
kontuan hartzen.  

Propioa kontsideratzen den lurraldetasun kontzeptuari izena ematen dien 
esplizitazio geopolitikoena laburtuz, TVEBIk honako hauek erakusten ditu: 
   

-Euskadi eta Euskal Autonomi Elkartea esplizitazioak parekatu egiten dira 
eta batak bestearen esangura duenez, kanpo gelditzen diren esparru 
territorialek ez dute izakerarik. 

-EH-4 edota EH-7ren esplizitazio geopolitikorik ez da egingo. Kasu bakar 
baten aipatuko dira EH-4ren osagarriak diren lurraldeak edota Iparraldea, 
baina beti "Navarra" eta "País Vasco-frances" bezalako esamoldeen bidez. 

-Erabiliko diren esplizitazio geopolitikoak, Estatu espainiar globalaren 
logikarekin bat datoz, baita esplizitazio emanak deitu ditugunen kasuan ere. 

 
Telenorten Estatu zein nazioarteko berriak sartu ez izanaz gain, bada 

bestelako mugatze informatibo espazial bat: pertsonaia, ekintzak eta hauetan 
erabiltzen diren esplizitazio geografikoak beti komunitate autonomoa dute 
ardatz modura. Bestelako lurralderen bat aipatzen denean beti da, EAEtik 
ikusita. Nazioarte mailako gertaera globaletan, Estatu espainiarreko 
erreferentzialtasuna ematen da, lehen galbahe bezala Estatukoa delarik. 

 
Datu estatistiko, garapen edo eboluzio datuak erabiltzen direnean bi dira 

beraz markatzen diren erreferentziak: Estatu espainiarra esparru global eta 
bateratzaile gisa eta, EAEn barneko desberdintasun probintzialak. Inoiz 
Europa ere ageri da, baina koantitatibo eta koalitatiboki maila apalagoan.  

Euskal Herriak bere osotasunean izaera informatiborik ez duenez, Estatu 
mailako datuak zehaztu nahi direnean beti bilatzen da bizkaia, araba edo 
gizpuzkoarren (herritar zein instituzio probintzialen) arteko desberdintasunak. 
Modu honetara, komunitate anitza bezain xehetuaren irudia soma daiteke, non 
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herritarrak bezala bere ordezkaritza duten instituzioek iritzi desberdinak 
dauzkate, elementu bateratzaileei leku gehiegirik gelditzen ez zaielarik. 

 
 
5.3.2.-Nortasun kolektiboa 
 
5.3.2.1.-Izakeraren definizioa 
 
IKEI izeneko ikerketa-institutuaren emaitzak erabiliz (18. IUK), Telenortek 

euskal herritarren izakera zirriborratzen du. Ikerketa soziologiko honetan 
aztertua izan den jende multzoaren eraketa politiko-administratiboa TVEBIk 
nola ulertzen duen agerian geratzen da, baita ere medioa, telebista-kanalea, 
esaten denaren barruan nola inplikatzen den. Beste hitz batzuetan esanda, 
Telenortek ondorio soziologikoak ere ematen dizkio Hego Euskal Herria bi 
autonomiatan eratuta egoteari. Aldi berean, komunikabidea, esaten denaren 
barruan inplikaturik agertzen dela ikus daiteke.  

 
"...encuesta sociocultural que ha realizado el Instituto Vasco de 

Estudios e Investigación-IKEI y que ha dado a conocer hoy en Bilbao. 
Para su elaboración se consultó el pasado més de junio a mil 
seiscientos ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra..." 

 
"¿Cómo somos según ese informe?" 
 
''¿Y cómo andamos de eso los vascos?"(18. IUK) 
 

 
Euskal kolektiboaren izakera propio den elementu bat bezala aurkeztua 

izan  ondoren, honako hauek dira, berori definitzeko erabiliko diren parametro 
nagusienak: buruturiko ikasketa maila; kanpaina politiko-instituzionalekiko 
jarrera eta arreta; erlijio sinismenak; inguru giroaren egoera, bortxaketak, 
aborto legea, bikote homosexualak edota gazteak eta antisorgailuei buruzko 
iritzia. Hau da, IKEIren ikerketatik aipatuak izango diren elementu definigarriak 
maila indibidualekoak dira: iritzi pertsonalaren mailakoak. Ez da ikuspegi 
kolektibo, talde-izakera, eta ikuspegi orokorrik emango duen alderdirik 
erakutsiko. Izakera kolektiboa, egon badagoena Telenorteren arabera, 
nortasun indibidualean sustarturik ageri da. 

 
("la opiniones recogidas sobre el matrimonio, el trabajo, el sexo, 

etc...pueden dar una idea de cómo somos.(18. IUK) 
 

Gizabanakoen nortasunean oinarrituriko elementu definigarrien arabera, 
euskal herritarren arteko elementu bereizgarriak bateratzaileak baino leku 
gehiago dute, soporte estadistiko eta adibideena erabiliz. Ondoko adibidetan 
ikus daitekeenez, euskal herritarren artean iritzi banaketa eta ikuspegi 
desberdintasuna da nagusi hainbat gaien inguruan: 

 
"¿Cómo somos según ese informe? Pues a la vista de algunos 

datos, unos cafe y otros leche. Por ejemplo, la mitad de los 
encuestados se sienten satisfechos con (...), la otra mitad insatisfechos. 
El 50% cree que (...) y el resto las consideran (...). Son el mismo 
porcentaje quienes opinan que (...), que quienes piensan que (...)" (18. 
IUK) 
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Iritzi publikoa eta jarrera bitalak erdiska baino xeheagoturik dagoen 
gizartearen errepresentazioa egiten da TVEBIn, ikus bestela ondoko esaldiak: 

 
"Pero quién diría que sólo hay dos mitades de un todo. El estudio 

de IKEI analiza otros muchos aspectos, en los que la opinión, como al 
final de las corridas, está más repartida"(18. IUK) 

 
 
5.3.2.2.-Arraza 
 
Ez da arraza Telenorten euskal izakera definitzeko erabiltzen diren 

elementuetako bat. Izan ere, arraza kontzeptua "pueblo" eta "comunidad" 
kontzeptuekin erlazionatuta ageri da aipatua izango den kasu bakarrenean, 
hau da,  ijitoei buruzko IUK-n. 

 
"Les inquieta la mala fama. la imagen distorsionada que pueden 

crearse, el daño que puede causar a su pueblo. Están dispuestos a 
que los traficantes de droga gitanos dejen este comercio ilícito. Se lo 
han propuesto a su manera, con las leyes de su raza."(59. IUK) 

 
Ijitoen herri/komunitateari buruzko IUK-n ugaritxo dira antolaketa sozial 

bereziaren inguruko aipamenak. 
Tio Dimas, ijitoen agintariari buruz hitzegitean esaten da bera dela 

Bilboko ijitoen patriarka eta, Zaharren taldeak komunitatearen barruan 
betetzen duen funtzioak zehazten ditu aipaturiko patriarkak:  

 
"...nos respetan mucho a los ancianos. Y aquí somos 50 o 60 

ancianos, y la mayoría, voy yo y otros dos delante, ¿no?, diciéndoles el 
problema que nos traen, que no es para ellos solos, que es para todo el 
pueblo. Así que están haciendo muy bien, porque nos respetan mucho 
y lo que le diga yo, pues, pasan por ello. Yo les digo por el bien del 
pueblo que se quiten..."(59. IUK) 

 
 
5.3.2.3.-Azpikomunitateak 
 
Bi dira, gehiengoak osatzen duen gizarte "normalduaren" ertzetan 

erakusten diren bestelako multzo, pertsona talde eta eraketa sozialak: ijito eta 
prostitutak.  

59. zenbakia daraman IUK-n, ijitoak dira aktore eta gaia. IUK-ren 
tratamenduagatik somatzen da nola, euskal gizartearen barruan badiren 
bestelako taldeak, azpigizarteak, beraien partaide, jokaera, lege eta 
antolamenduaz. Euskal Herriko leku izenak ematen diren arren, eta Bizkaia eta 
Komunitate Autonomoa aipatuak izan, ijitoena, beste parametro batzukin ageri 
da erlazionatuta. IUK horretan, gizartea payo eta ijitoen artean banaturik ageri 
da. Desberdintasunak azpimarratuta agertzen diren notizian, interesgarria da 
ikustea nola integrazioa eta jeneralizazioen arriskua ijitoen hitzetatik bakarrik 
azaltzen den. Esana bezala, ijitoen deklarazioetan, integrazioaren beharra 
azpimarratzen da. Gainera, ijito batek zehazten duen bezala, ijito guztiak ez 
dira berdinak, droga trafikoan inplikaturik daudenengandik bereiztu guran. 
Orokorkeri baztertzaileak ekiditu guran edo.  

 
"El pueblo payo que tenga una consideración y medite, y tenga 

una mentalidad y recapacite y piense que no todos los gitanos nos 
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dedicamos a todo esto, y que hagan el favor de no generalizar. ¿Me 
comprenden? Esto para el pueblo payo, que no crean que todos somos 
iguales"(59. IUK) 

 
Sintomatikoa da, kazetariak ijitoen eledunari galdetzen dionean ea zenbat 

ijito diren/dauden, erabiltzen duen galdera moetak ez duen inolako esamolde 
inplikatzailerik erabiltzen (izan versus egon): 

 
"¿Cuantos gitanos hay en el País Vasco?"(59. IUK) 

 
Interesgarria da, konparazio gisa, gogoratzea nola mintzatzen den 

kazetaria IKEIri dedikaturiko IUK-n, non medioa komunitateaz identifikatzen 
zen ("¿Cómo somos según ese informe?", "¿Y cómo andamos de eso los 
vascos?"(18. IUK)), ez da halakorik somatzen aipatua bezalako ijitoei buruzko 
esaldietan.  

 
Ijitoena bezala, prostitutena bada, gizartearen barruan telebistaren bidez 

bisualizatzen den beste azpikomunitate marjinaldua.  
 
"...la marginación de prostitutas..." 
 
"...devolverles la dignidad humana..." 
 
"La sociedad y todo el mundo se ha aprovechado de ellas, 

entonces, la valoración que ellas tienen de sí mismas es pobre y baja" 
 
"En Gizarterako encuentran ese respeto que sin embargo, se les 

niega en otros muchos lugares" (123. IUK) 
 
 
5.3.2.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorte delako albistegietan, nortasun kolektiboa, hau da, euskaltasuna 

definituz hainbat elementu eskeintzen dira. Ikerketa soziologiko baten emaitzaz 
baliatuz, euskal nortasuna zirriborratzen da, hori bai, izakera indibidualean 
oinarrituriko elementuez baliatuz. Bizimoduan baino, pentsamoldean oinarritzen 
da TVEBIren arabera Euskal Herriak duen nortasuna. Gizabanakoen iritzian 
oinarritutako ñabarduretan desberdintasunak azpimarratzen dira. Euskal 
gizartea iritzi kontrakoez osoturik dago, ez dago akordioari buruzko aipamenik, 
ez da common place-ik pantailaratzen.  

Aipatua dugun nortasun kolektiboaren definizioan, TVEBIk ez du 
arrazarena elementu definigarri gisa erabiltzen, nahiz eta ondoko azpiatalean, 
ijitoen berri hitzegiterakoan aspektu hori agertu. Izan ere, herria, komunitatea, 
lege-zaharra eta arraza esparru semantiko berean kokatzen ditu Telenortek 
ijitoei buruz aritzerakoan. Modu honetara, ijitoak azpigizarte baten murgildurik 
telebistaratzen dira. 

Azpikomunitate eta normaltasunetik at bizi diren ijito eta prostitutak ondo 
zedarriztaturiko esparru soziologikoan bisualizatzen ditu TVEBIk. Ez da inolako 
esaldi inplikatzailerik erabiltzen bi kolektibo hauei buruz hitzegiterakoan. 

 
 
5.3.3.-Kultura eta Hizkuntza; Euskara 
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5.3.3.1.-Kultur-berriei emaniko lekua 
 
TVEBIko albistegian kulturari dedikaturiko IUKen kopurua ez da oso 

altua, beste kanaletan ez bezala %10,9ra heltzen den arren, esparru tematiko 
honek garrantzi handirik ez du lortzen. 

 
 
5.3.3.2.-Kultura euskalduna eta kanpokoa hemen 
 
Kulturari buruzko berriak, gehienetan, kanpotik datoz, horrela gertatzen 

da, besteak beste, pintura, antzerkia eta operari buruzkoaz. Kultur ekitaldi 
hauek kanpotarrek eginak dira eta hemen ikustera besterik ez dira ematen. 
Kasu guztietan ekitaldi kultural hauek Bilbo Handian izan dira plazaratuak. 
Ondoko lerroetan ikus daitekeenez, pintura erakusketa honetan egilearen 
jatorria eta erreferentzia kulturalak espainiarrak dira.  

 
"Está considerado como una de las principales figuras de la 

escuela española de pintura en París y representante fundamental 
de la vanguardia madrileña de los años veinte" 

 
"La exposición ha sido organizada por el Ministerio de Cultura 

con obras procedentes del Centro de Arte Reina Sofia"(140. IUK) 
 
Telenorten eskeintzen den testuinguratze kulturala markatua da oso, 

euskal kulturari inolako lekurik uzten ez diona. Haur literaturaren nazioarteko 
egunaren ospakizunetan, adibidez, garbiki ikusten da sortzen den lerrotze 
kulturala arrotza dela hemengoaren inolako erreferentzirik ez duelarik. IUK 
horretan, marko gisa eraikitzen den esparrua kanpokoa da eta EAE aipatzen 
denean beti da ikutu geografista hutsez: 

 
"Hoy, dos de abril, hubiera cumplido años Hans Christian 

Andersen, el más famosos autor de narraciones infantiles. En su 
homenaje, se celebra hoy el día internacional del libro infantil. En el 
País Vasco se editan al año mil títulos destinados a niños y a 
jovenes." (115. IUK) 

 
Esan bezala, egiten diren leku aipamenak konponente geografiko hutsa 

daukate eta ez dute inolako datu kulturalik eskeintzen. Ondoko lerroetan 
ikusiko dugunez, Euskal Herrian argitaratzen diren liburuetatik ez da aipatu ere 
egiten zenbat diren euskaraz  eta zenbat gazteleraz:  

 
"En el País Vasco, la producción literaria infantil supera la 

media española. Más de la mitad de los libros editados aquí se 
dedican a este tipo de pùblico"(115. IUK) 

 
 
5.3.3.3.-Euskararen erabilera; euskararen inguruko konnotazioak 
 
Ez da euskararik entzuten Telenorteren albistegietan, gaztelera hutsez 

emititzen baititu bere notizi-saioak. Euskara gai edota aipamen modura duten 
IUKetan, ikutu politikoa daukate eta arazo "puntua" erakusten dute.  

Lehen adibidean, euskararen erabilera protokolarioa aipatzen da 
Leitzarango autobidearen inguruko IUK-n: 
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"Joseba Leizaola y José Javier Gómara, quienes han leído en 
euskera y castellano los nueve puntos de la declaración 
institucional"(85. IUK) 

 
Ondorengo hau aldiz, "Euskera. Convocatoria irregular de plazas" (64. 

IUK) gainprimatutako titularraz hasten da euskarari buruz aurkitzen diren bi 
IUKetatik honetan, euskara istilu eta irregurlartasunerako arrazoia da, izan ere 
bertan esaten denez: 

 
"El ayuntamiento de San Sebastián no cumple la normativa 

sobre euskera y contratación de personal, en opinión de los 
socialistas" (115. IUK) 

 
Beti ere beste baten ahoan jarrita eginiko salaketak, ez dago dudarik 

euskararen inguruan aurkezten den giroa negatibista dela: 
 
"...el patronato municipal de cultura puntúa el euskera con 

carácter obligatorio, sin que se haya aprobado en el pleno los 
perfiles linguísticos" 

 
"...puede aplicarse una puntuación sobre méritos, pero no 

exigir la obligatoriedad del euskera"(115. IUK) 
 
 
Euskarari buruzko hirugarren IUK-k, Korrikarena, euskara, kultura eta 

lurraldetasuna erlazionatuko ditu. Bertan, besteak beste Euskal Herriko lurralde 
guztiak iragango dituela esaten da: 

 
"La Korrika, marcha en apoyo del euskera organizada por 

AEK, saldrá esta tarde de Vitoria. AEK espera la participación de 
más de medio millón de personas, que acompañarán el testigo por 
la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés. 
La Korrika homenajeará este año al escultor Remigio Mendiburu, 
además se celebran actividades culturales en los municipios del 
trayecto."(32. IUK) 

 
 
5.3.3.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorteko albistegietan kulturak aurkitzen duen lekua, murritza izan 

arren, beste kanaletan baino handiagoa dela esan beharra dugu. Aipaturiko 
IUKei irakurketa koalitatiboagoa emanez ikus daiteke nolako ñabardurak 
erakusten dituzten: euskal kulturaren erreferentzialtasuna ez da aipatua izaten 
eta hainbat kasutan, elementu horietatik biluztua izan dela. Koantitatiboki 
nagusiak dira kanpotik etorritako ekitaldi kulturalen aipamenak. Baina gainera, 
esan dugun legez, haur literaturaz Euskal Herrian argitaratzen diren liburuak 
aipatzean, konparazioak Espainiarekin egiten dira, eta gainera ez da ezta 
aipatu ere egiten liburu horietatik zenbatek euskaraz ikusi duten argia.  

 
Euskara, albistegietan inolako lekurik izango ez duen hizkuntza bestalde, 

bi eratako tratamendua izango du TVEBiren saioetan: problematizatua eta, 
Korrikaren kasuan EH-7 lurraldetasunaz erlazionatuta. 

Lehen kasuan, euskara aipatua izaten denetan istilua eta arazo politiko-
legalak dituzten egoeretan agertzen da, horrek ematen dion ikutu negatiboaz. 
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Bigarrenaren kasuan, estraineko partez, Korrika bezalako euskararen aldeko 
martxa batek euskal kultura, lurraldea eta euskara bera erlazionatuko ditu. 

 
 
5.3.4.-Gizabanako eta Gizartea; Botere-egituraketa politiko-

administratiboa 
 
5.3.4.1.-Aginte-egitura: instituzioaren superpresentzia 
 
Koantitatiboki, azterketa honen beste ataletan zehazten den bezala, 

handia da instituzio politiko-administratiboen agerpen-maila. Telenorteren 
kasuari lotuz, IUK desberdinen gaia %25ean zuzenki instituzioez loturik dago, 
gainera hauen barne, IU desberdinen subjektoak %23,1an kategoria honetan 
kokatzen dira. 

 
Instituzioen inguruan eraikitzen den lehen balioa legitimitatearena da. 

Instituzioa herritar guztion errepresentazioaz jantzirik agertzen da eta horren 
ondorioz, legitimitate osoa dauka gauzak egin eta legeak bete arazteko. Aldi 
berean, legitimitate beraren gorpuzkera sendotuz, agintean dagoenari, 
erantzunkizun batzuk eta betebehar batzuk, dakarzkiola esaten da. Honako 
adibideak autobidearen ingurukoak dira, non instituzioen eginbeharra 
azpimarratzen baita: 

 
-"...necesidad democrática..." 
-"....no puede ceder ante las amenazas de ETA...." 
-"....tiene que construirse porque así lo han decidido las instituciones." 
-"...imperativo de libertad..." 
-"....responsabilidad cívica..." 
-"...vía de comunicación democráticamente aprobada..." 
 
Ildo berekoak dira honako esaldiak, testuinguru eta guzti agertzen 

direlarik:  
 
"...las instituciones elegidas por el pueblo somos capaces de 

enfrentarnos con amenazas y chantajes de ETA..." 
 
"A pesar de todo, las fuerzas políticas son conscientes de 

que el proyecto tiene que seguir adelante para que el terror no se 
imponga a las decisiones tomadas por instituciones 
democráticas"(136. IUK) 

 
Aipatu dugun legitimazioaren eraketa testuala, aztertu ditugun 

albistegietan, herria eta instituzioaren arteko sinonimizazioaren ildotik dator. 
Instituzio politiko-administratibo eta herritarren artean ematen den parekatze 
semantikoan, "herria" eta "instituzioa"-ren arteko sinbiosi-sinonimia 
diskurtsibora garamatza. 

 
"(la autovía)...tiene que construirse porque así lo han decidido 

las instituciones o lo que es lo mismo, así lo han decidido los 
navarros y los vascos" 

 
"El proyecto oficial del trazado de la autovía de Leizarán ha 

recibido hoy el apoyo de los parlamentos de las dos comunidades 
implicadas en la obra: Euskadi y Navarra. En sesión conjunta las 
cámaras que representan la voluntad del pueblo vasco y del pueblo 
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navarro han expresado su adhesión a la postura de la Diputación 
de Guipuzcoa."(85. IUK) 

 
Herria eta instituzioaren parekatze semantikoak, Euskal Herriaren 

kasuan, albora botatzen ditu instituzioetatik aparte euskal herritarren arteko 
inolako harreman posibleak. Telenorteren esanetan, Hego Euskal Herria 
osatzen duten bi komunitate autonomoen arteko erlazioa bietako instituzio 
autonomikoen artean bideratu daitekeena da eta, horietan bizi diren, biztanleen 
"hiritartasunean" datza/legoke bateratuko dituen ageriko elementu bakarra: 

 
"El próximo sábado, los ciudadanos tendrán ocasión de 

mostrar abiertamene su postura acudiendo a la manifestaciòn que 
se celebrará en San Sebastián, respaldando con su presencia lo 
que hoy han expresado, también en la ciudad donostiarra, los 
parlamentos de Euskadi y Navarra"(85. IUK) 

 
 

Esan dugun bezala, instituzio politiko-administratiboak presentzia 
azpimarratua du TVEBIren albistegietan. Orain arte ikusi dugun moduan 
gainera, erakunde hauek antolatu eta arautu egiten dute bizitza soziala. 
Instituzio zentral eta autonomikoen arteko harremanak ere arautzen dira 
diskurtsiboki , segidan ikusiko dugun moduan.  

Bestalde, bizitza politikoa, nagusiki, alderdi politiko eta instituzioen 
bitartez gauzatzen da. Joku hori erregulatzen duten arau nagusiak estatutua 
eta konstituzioa dira.  

Panorama horretan, estatua eta lurralde autonomoaren arteko erlazioak, 
istilu-puntuan mugitzen direlarik, arazo gisa proiektatzen dira TVEBIren tele-
albistegietan. Kontrajarriak izan daitezkeen botere-esparruen artean modura, 
joku-arauak markatu beharra dagoela esaten da: 

 
"...(Gobernu zentraleko ordezkariak) confía en que las 

relaciones entre la administración central y el ejecutivo nacionalista 
continuen siendo fluídas." 

 
"...confianza en que se puedan seguir manteniendo unas 

relaciones fluídas entre la administración vasca y la del Estado." 
 
"Tenemos que hacer todos la apuesta por un periodo también 

de entendimiento institucional entre el Gobierno Vasco y el 
Gobierno Central. Entendimiento institucional, que es ocioso decirlo, 
será tanto más intenso cuanto todos nos atengamos más al marco 
de la Constitución española y al Estatuto"(56. IUK) 

 
Kate argumental beretik, istiluak gainditu eta oreka lortu ezkero, emaitza 

onak izan daitezkeela esaten da: 
 

"...fruto del acuerdo serán las transferencias."(56. IUK) 
 
Instituzio zentral eta autonomikoen arteko harremanak  oso normalduta 

ez egotearen itxura osoa erakutsiz, alderdi zein instituzio desberdinen 
eledunen hitzetan ageri dira oreka eta akordioaren beharra : 

 
"dar una sensación de conflicto permanente" 
 
"...el Gobierno Vasco en ningún momento ha boicoteado el 

Tribunal Constitucional." 
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"...el Gobierno Vasco (lo que desea) en cada caso es ver la 

necesidad, la conveniencia, la posibilidad política de acudir al 
Tribunal Constitucional."(24. IUK) 

 
Izan ere, helburu modura oreka azpimarratzen da:  
 

"dialogo y lealtad mutua entre las dos administraciones"(24. 
IUK) 

 
"...coordinación y cooperación más estrecha entre las 

distintas administraciones..."(25. IUK) 
 
Estatu mailan zein aginte autonomikoaren arteko aipaturiko istilu arriskua 

ikusiz, TVEBIn ateratzen dira Egiagarai, gobernu zentraleko ordezkariaren 
hitzak: 

 
"...en tono conciliador ha expresado hoy su confianza en que 

las relaciones entre la administración vasca y central sigan siendo 
fluídas como lo fueron en la pasada legislatura"(56. IUK). 

 
Kutsu bera duen beste IUK baten, PNVko kontseilari batek esaten du: 

 
"dialogo y lealtad mutua entre las administraciones central y 

autónoma, tanto para desarrollar el Estatuto como para participar 
en la política del Estado"(17. IUK) 

 
Instituzio politiko-administratiboei egozten zaizkien paperen  artean, 

amankomuneko espazioa eraikitzea da. PSEk hauteskunde garaian eginiko 
deklarazioetan ikusten da nola instituzioa eta gizartearen arteko harremana 
eraiki egiten den, Euskadi ere eraiki egiten dela: 

 
"Ramón Jauregui (...) ha reclamado una construcción de 

Euskadi diferente a la actual" 
 
"...para que Euskadi se construya de una manera más 

integrada, más cohesionada. Que se respete la realidad de un país 
que los nacionalistas se empeñan en no comprender" (137. IUK) 

 
Euskal Herriari buruzko antolaketa politiko-administratiboari "eraikuntza" 

deitzea gauza interesgarria da, nahiz eta mitin berean Txiki Benegasek hitz 
berbera erabili baina erreferente desberdinaz (espainiarra): 

 
"... que en esta oportunidad voten (...) si quieren que en 

España sigamos construyendo un país cada día más libre, más 
justo y más solidario..."(IUK=137) 

 
Gorago dauden ziten bidez ikus daiteke, haustura instituzionalaren 

arriskua dagoela, eta "bi komunitateen mamua", hemen ere agertzen dela.  
IKEIren ikerketari buruzko IUK-n, euskal herritarren artean bereizketa 

elementuak nagusitzen dira soporte estatistiko eta adibideak erabiliz bi 
ikuspegi, bi jarrera eta, azken finean, bi komunitateen ideiaren ildotik: 
 

"¿Cómo somos según ese informe? Pues a la vista de 
algunos datos, unos cafe y otros leche. Por ejemplo, la mitad de los 
encuestados se sienten satisfechos con (...), la otra mitad 
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insatisfechos. El 50% cre que (...) y el resto las consideran (...). Son 
el mismo porcentaje quienes opinan que (...), que quienes piensan 
que (...)" (18. IUK) 
 

Iritzi publikoa bi zatitan baino milatan zatiturik dagoela aipatzen da IUK 
honetan: 
 

"Pero quién diría que sólo hay dos mitades de un todo. El 
estudio de IKEI analiza otros muchos aspectos, en los que la 
opinión, como al final de las corridas, está más repartida"(18. IUK) 

 
Mila zatitan hautsirik egon daitekeen gizartea aipatzen da sarri, 

guztiaren gainetik, instituzio orekatzaileren beharra azpimarratuz. 
Esanikoaz gain, instituzioa dena mugi arazten duen makina da 

(dinamika soziala eta herritarren ongizate eta hobekuntzak bermatuz), berak 
artikulatzen du gizartearen dinamika. Horregatik, 56. IUK honetan 
horrenbeste garrantzi eskeintzen zaio gobernu eraketaren egutegiari, hau da, 
makina instituzionala martxan jartzeari. 

 
"A la espera de que el próximo día 31, José Antonio Ardanza 

se someta a la sesión de investidura..." 
 
"Conocida la combinación de partidos que formarán el 

próximo Gobierno Vasco, la atención está ahora centrada en saber 
quiénes serán las personas que estarán al frente de las distintas 
conserjerías." (56. IUK) 

 
Baina, instituzioek sortzen dituzten periodizitate eta kadentziak ez dira 

bakarrik politika mundukoak, izan ere tele-albistegietan ageri diren beste 
egutegi sozial batzuk ere badira. 

 
"Hoy ha comenzado en Euskadi la cita con Hacienda. Las 

declaraciones sobre la renta podrán presentarse hasta el próximo 
día 25 de junio. Hay casi tres meses para cumplir con las arcas 
públicas". (112. IUK) 

 
"Nos encontramos en la recta final de la campaña electoral." 
"Un millón seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos 

veintidos vascos tendrán el próximo domingo una cita con las 
urnas. Deberán elegir a sus representantes en ayuntamientos y 
juntas generales"(137. IUK) 

 
"Son imágenes del pasado jueves. Ese aspecto ofrecía la 

ciudad, casi desierta. Comenzaban entonces las vacaciones de 
Semana Santa. Y estas son ya imagenes de esta mañana. Las 
vacaciones han terminado y las calles han recobrado su aspecto 
habitual. Han vuelto los atascos y todos los demás síntomas vitales 
del ajetreo urbano."(113. IUK) 

 
 
Ongizatearen bermatzaile eta babes-emale papera jokatzen du gogotik 

instituzioak (politiko-administratiboa eta ekonomiko-enpresarialak...). PSEk, 
instituzioak aintzindari gisa jarri nahi ditu, Jaurlaritzari eskatzen dionean: 

 
"...la asunción efectiva del liderazgo legal y moral en la lucha 

contra las drogodependencias"(23. IUK)  
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eta orain arte egin ez dena salatuz: 
 

"(acusa)...de ignorar la ley sobre publicidad de bebidas 
alcohólicas y tabaco en los medios de comunicación públicos de la 
comunidad autónoma."(23. IUK) 

 
Herritarren eskubideen bermatzaile gisa instituzioa ageri da hauteskunde 

garaiko IUK honetan: 
 

"En el Ayuntamiento de Bilbao nos vamos a ocupar de que 
nuestros mayores tengan la mejor oferta de ocio posible..."(137. 
IUK) 

 
 
Aginte-egituraren barruan koka daitezkeen beste hainbat erakunde, 

kontsumitzailearen nazioarteko eguna gai harturik IUK honetan bezala, 
herritarren eskubideen alde lanean ageri da : 

 
"Con esta efemérides se recuerda a los ciudanos sus 

derechos básicos y las medidas protectoras que le debe prestar la 
administración"(30. IUK) 

 
Instituzioak, TVEBIren albistegietan hobekuntza sozialerako garrantzi 

handikoak dira, eta beti ere, lehen mailako subjektu sozialak: 
 

"El Departamento de Promoción y Desarrollo de la Diputación 
Foral de Bizkaia duplicará este año el presupuesto dedicado a 
planes de formación..." 

"...de los cursos impulsados por la Diputación se espera que 
se beneficien unas dos mil personas. Con ellas se pretende, por 
una parte, dar una formación de calidad a desempleados..."(27. 
IUK) 

 
Hobekuntza soziala, entrepresen partetik ere etor daiteke, ikus bestela 

Renfeko kasua, Bilbo Handiko Ezkerraldeko trenak berrizten dituenekoa 
aipatzen denean: 

 
"Diariamente utilizan estos trenes 62.000 viajeros..." 
 
"Los nuevos trenes(...) reducirán la duración de los viajes 

sustancialmente..." 
 
"...aparte de tener una mayor aceleración y capacidad de 

frenado, tiene unas ventajas de confort para el viajero 
importantísimas, dispone de aire acondicionado..."(28. IUK) 

 
Ildo argumental beretik, Mercedes Benz-ek inbertsioak bultzatuko dituela-

eta Gasteizen, ematen den informazioa ez da argumentalki entrepresaren 
benefizioa ekonomikoaz erlazionatzen baizik eta ondorio produktibo eta 
sozialaz: 

 
"Según las previsiones de la empresa, en 1997 se podrían 

producir 40 mil vehículos al año y para cubrir el proceso se crearían 
200 nuevos puestos de trabajo"(31. IUK) 
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Modu berean, 114. IUK-n, arabar dendariek gizarteari erosketa-txartela 
berriaren bitartez hobekuntzak ekartzen dizkiola esaten da adibide honetan: 

 
"También contempla novedosas ventajas para el cliente a 

quien se le brinda la posibilidad de comprar a plazos, sin ningún 
tipo de recargo(...). Además de comprar, la tarjeta también permitirá 
sacar dinero de los cajeros automáticos de la Caja Vital. Será 
gratuíta..."(114. IUK) 

 
Instituzio politiko-admnistratibo eta ekonomikoen onurak eta herritarren 

ongizatea bermatuz aurkeztea nagusi bada ere, autokritikari zirrikitu txiki bat 
uzten zaio ondoko IUK-n. Udal hauteskundeen berri ematen den IUK honetan, 
Garaikoetxeak instituzioen inguruko hainbat kritika eta emendakin planteatzen 
ditu instituzioaren funtzionamenduari buruz: 

 
"Yo creo que un cambio de estilo en la manera de gobernar, 

fomentando cauces de particiación ciudadana para evitar la 
personalización excesiva de la gestión, la transparencia de manera 
que esta no sólo consista en ruedas de prensa esporádicas..."(20. 
IUK) 

 
Esandakoaren arabera, horiek lirateke instituzioetan hobetu beharreko 

elementu batzuk:  
 
"evitar la personalización excesiva", 
 
"transparencia ", "cambio de estilo en la manera de 

gobernar"(20. IUK) 
 
Halere, autokritikak muga estuak ditu eta ez da langaz kanpoko 

terrrenuan uzten. Instituzio barruko eskandaluari buruzkoa da 60. IUK zenbaki 
duena, Gasteizko udalak ilegalki konstrukzio baimenak eman zituelari 
buruzkoa. Antzera gertatzen da 63 zenbakidunean, bertan Garaikoetxeari 
eginiko entzunketa ilegalak aipatzen dira, baina nahasturik daudenen 
identitatea edota horren inplikazio politiko-legalak ez dira aipatuak ere egiten. 
Beste eskandalu kasu bat da txanpon-jale makinen auzia (17. IUK). Beste bat 
donostiar udalak euskara inposatu nahi duelakoa (64. IUK). Guzti hauetan 
inplikazio politiko graberik edota traszendentzia handirik ez zaio aurkitzen.  

 
Gehiengoaren pisu eta legitimitateaz horniturik dagoen instituzio sendo 

eta positibizatuetatik urruti daude kontra-agintea errepresentatzen duten 
taldeak . 

Herri Batasunari buruzko IUK-k, negatiboak diren beste batzukin sekzioak 
osatuz agertzeaz gain, instituzioen jokutik arbuiaturik aurkeztua izaten da. 
Esate baterako, HBko partaide bat, inmoralitatez akusaturik, bilera baten ageri 
da eta ikonikoki ere beste alderdi politikoetako ordezkariak eta HBren 
artekoaren aldea, distantzia fisikoan ere, azpimarratzen da. 85 zenbakia duen 
IUK-n ere, hutsuneaz azpimarratzen da noraino HB dagoen instituzioen 
dinamikatik kanpo. Herri Batasunaren kontra instituzioen jarrera fulminantea 
da, alderdi honek aurkezturiko proposamenak erantzuna jasotzean: 

 
"...han provocado la reacción inmediata del diputado 

general." 
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"la moción presentada...fue rechazada con el voto unánime 
del resto de los partidos" 

 
"respuesta unánime ante la "tomadura de pelo"(57. IUK) 

 
 
Herri Batasuna, instituzioen antipodatan kokatzen den aldi berean, HB 

eta ETAren arteko parekatze semantikoa probokatzen da.  
ETA versus Instituzioak egiten den IUK-n, autobidearen aldeko ekitaldi 

instituzionalean, horrela ageri da horietariko bakoitza tipifikatuta :  
 
BLOKE INSTITUZIONALA       
-sociedad democrática      
-declaración conjunta de apoyo 
-apoyo de los parlamentos; adhesión 
-democráticamente aprobada  
-necesidad democrática 
-coaccionar la voluntad popular 
-responsabilidad cívica de todos los ciudadanos   
-imperativo de libertad 
-imperativo democrático 
-instituciones elegidas democráticamente 
-capaces de enfrentarse con amenazas y chantajes de ETA 
 
ETA eta HERRI BATASUNA 
-organización terrorista y quienes la apoyan 
-amenazas y metodos antidemocráticos 
-advertencias 
-terror; violencia terrorista 
-amenazas y chantajes de ETA 
-amenazas de la organización terrorista 
-ETA asesinaba en Valencia al delegado de Ferrovial 
-primera victima mortal de la organización terrorista relacionada con el  proyecto 
 
 
5.3.4.2.-Aginte instituzionalizatua eta biztanleria: erlazioak 
 
Bi agente sozial hauen arteko erlazioa amankomuneko konpromezuan 

oinarritzen da, albistegietan argumentalki adierazten zaigunez. Instituzioetan 
dauden edo heltzekotan diren alderdi politikoen "betebehar soziala" eta 
hiritarren konpromezuak dira erlazio horren bi aldeen ilustragarriak. 

Adibideak erabiliz, hona hemen, alderdiak instituzioetan sartzen direnean, 
betebehar ia metafisiko horren gauzatzea : 

 
"Euskadiko Ezkerra tiene en este momento delante un 

compromiso de gobernar, y todos, de unos y de otros, de 
Auñamendi y otros de Renovación Democrática, nos hemos puesto 
de acuerdo en el programa de gobierno, es lo más importante y es 
el servicio que vamos a prestar a todos los ciudadanos vascos. Esa 
es la tarea que nos obliga a todos a formar una ejecutiva 
conjunta..."(86. IUK) 

 
Gizabanakoa-gizartea binomioaren artean eta bi hauek instituzioekin 

duten lotura "...las instituciones o lo que es lo mismo(...)los navarros y los 
vascos." (85. IUK), errepresentatibitatea, eta, edozein kasutan, bakoitzaren 
papera ondo adierazten dat ondoko IUK-n; bertan ideien kateaketa nahiko 
adierazgarria da: 
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1.- "...apoyo de los parlamentos de las dos comunidades implicadas 

Euskadi y Navarra..." 
 
2.- "...las cámaras representan la voluntad popular del pueblo vasco y 

navarro" beraz "...lo han decidido las instituciones o lo que es lo mismo, así lo 
han decidido los navarros y los vascos"(85. IUK) 

 
Argumentazio hau amaituz, eta zirkulua erabat ixteko, hiritargoari egiteko 

geratzen zaioan gauza bakarra "respaldar con su presencia" zeren eta 
"tendrán ocasión de mostrar su postura acudiendo a la manifestación"(85. IUK) 

 
Aipaturiko goiko adibidean bezala, hemen errenta aitorpena hiritarrek 

instituzioa eta gizarte osoarekin duten zita modura planteatzen da: 
 

"cita con Hacienda" 
 
"cumplir con las arcas públicas"(112. IUK) 

 
Alderdi politikoen bidezko partizipazio instituzionala eta presentzia 

informatibotik apartekorik ez da ageri TVEBIko albistegietan. Partehartze 
soziala erakusten duten salbuespen bi aurkitu ditugu: autobidearen kontrako 
manifestazioa eta Golkoko gerraren kontra antolatu diren mugimendu 
sozialari buruzkoa. Lehenaren kasuan, autobidea egiten ari zen entrepresa 
baten kontrako atentatzearen akusaziopean, bi gazte atxilotu eta kondenatu 
zituzten, horien aipamenak egiten direnean ez da ezta esaten ere, obra 
horren kontra mugimendu sozial bata zegoela, dena dirudi bi zoroen burutazio 
bat izan zela. 

Bigarren adibidean, Golkoko gerraren kontrako mugimendu sozialaren 
kasuan, ez zaio inolako testuinguru politikorik eskeintzen eta eskaerak kutsu 
humanistaren lainopean bezala zirriborratzen dira. 

 
 
5.3.4.3.-Indibidualitatea eta talde marjinalduak 
 
Ez dira gehiegi, albistegietan ageri diren instituzioa eta talde formaletik 

kanpo, subjektu modura aritzen diren pertsona sueltoak. Kasu bakar horien 
artean, kirolariak eta Golkoko gerraren kontrako ekitaldien antolatzaileak 
leudeke. Albistegietan adierazten denaren arabera gerraren kontra ikasle eta 
sindikatuetako partaideak daude (gizartean sortu eta eratutako ekintza taldeak) 
ez direnez instituzioen ordezkaririk agertzen.  

 
Esan bezala indibidualitatea ageri da kirolari buruzko IUKetan. Adibidez 

honako honetan Lewis-i "star" amerikarren tratamendu ematen zaio: 
 

"Carl Lewis llegó a San Sebastián envuelto en la espectación 
de los más singulares personajes y sin duda sería calificado de 
excéntrico al cenar spaghetis y unas verduras viudas en casa de 
Juan Mari Arzak, sino fuera sabida su filiación vegetariana."(19. 
IUK) 

 
Eliteko indibidualitateen antipodatan, marjinalian bizi diren gizabanako 

zein komunitateen partaideak daude. Albistegietan aipatzen direnean 
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integrazioa eta hobekuntza sozialak bultzatu behar direla, begibistan lagatzen 
da, herritarren artean desberdinatasunak daudela. Desoreka sozial hori 
gainditu eta guztion alde egotearen deklarazioak sarri entzuten dira instituzioen 
diskurtsoetan. Hauteskunde garaian, jubilatuen integrazioa eta ongizatea oso 
presente dago hainbat alderdien mitinetan: 

PNVrentzako beharrezkoa den hirugarren adinekoen integratzea eta 
armonizatzea:  

 
"En el Ayuntamiento de Bilbao nos vamos a ocupar de que 

nuestros mayores tengan la mejor oferta de ocio posible, pero 
sobre todo nos interesa que puedan conservar su propia identidad 
como individuos y que puedan sentirse integrados, que puedan 
sentirse unos bilbaínos más."(137. IUK) 

 
Gerraren kontra protestaldi sindikalaren berri ematen den 93. IUK-n, UGT 

eta CCOO gerran kaltetuak izango direnen alde ageri dira :  
 
"...que son las clases menos favorecidas"(93. IUK) 

 
59. zenbakia daraman IUK-n, ijitoak dira aktore eta gaia. IUK-ren 

tratamenduagatik somatzen da nola, euskal gizartearen barruan badiren 
bestelako taldeak, azpigizarteak, beraien partaide, jokaera, lege eta 
antolamenduaz. Leku-aipamenak egiten diren arren, eta Bizkaia eta 
Komunitate Autonomoa aipatua izan, ijitoena, beste parametro batzukin ageri 
da erlazionatuta. IUK horretan, gizartea payo eta ijitoen artean dago erdibiturik: 
"el pueblo gitano", "la comunidad gitana" eta beraien antolaketa soziala eta 
legeen bitartez arautuz ("leyes de su raza") "familia"-"ancianos"-"patriarca de 
Bilbao" litzateke. Ijitoen deklarazioetan, integrazioaren beharra azpimarratzen 
da. Gainera, ijito batek adierazten duen bezala, ijito guztiak ez dira berdinak, 
droga trafikoan inplikaturik daudenengandik bereiztu guran. 

 
"Los gitanos de Vizacaya se movilizan contra el tráfico de 

drogas y piden al ayuntamiento de Bilbao ayuda para rehabilitar a 
los toxicómanos" 

 
"Y además, esta mañana los gitanos se han entrevistado con 

el alcalde de Bilbao, Beti Duñabeitia. Ahí le tienen. El tema el 
mismo: el problema del tráfico de drogas en la comunidad gitana y 
las soluciones que proponen. Ahi tienen hablando con el alcalde 
entre otros al patriarca de los gitanos de Bilbao, el Tio Dimas"(59. 
IUK) 

 
Integrazioa eta berdintasuna presente dago hainbat ijitoen esanetan: 
 

"El pueblo payo que tenga una consideración y medie, y 
tenga una mentalidad y recapacite y piense que no todos los 
gitanos nos dedicamos a todo esto, y que hagan el favor de no 
generalizar. ¿Me comprende? Esto para el pueblo payo: que no 
crean que todos somos iguales" 

 
"Entonces, tenemos que darnos a entender que el gitano no 

solamente es este, somos más gitanos, estamos más integrados. 
Queremos integrarnos más cada día en la sociedad. Que nuetros 
hijos no tengan problemas en los colegios. Entonces queremos que 
el día de mañana esto no vaya a suceder con los pequeños."(59. 
IUK) 
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Sintomatikoa da, kazetariak ijitoen buruari galdetzen dionen zenbat ijito 

dauden, erabiltzen duen galdera moeta honako hau izatea Galdera horretan 
bezala, elkarrizketa osoaren baitan inplizitoa da kazetariak markatzen duen 
distantzia, "gu" eta "zuek" hori sendotuz. Galdera honetan ez da inolako 
osagarri inplikatzailerik erabiltzen. 

 
"¿Cuantos gitanos hay en el País Vasco?"(59. IUK) 

 
Gizarte barruan antolatzen diren azpikomunitate marjinaldu bat, kontuan 

hartu beharrekoa beste bat, prostitutena da, beraientzako antolaturiko 
sukaldaritzari ikastaro bat aitzakia duen IUK-ren bidez: 

-..."la marginación de prostitutas..." 
-...devolverles la dignidad humana..." 
-"La sociedad y todo el mundo se ha aprovechado de ellas, 

entonces, la valoración que ellas tienen de sí mismas es pobre y 
baja" 

-"En Gizarterako encuentran ese respeto que sin embargo, 
se les niega en otros muchos lugares" (123. IUK) 

 
"soportan sobre sus espaldas la carga del que dicen el oficio 

más antiguo del mundo: la prostitución"(123. IUK) 
 
Kasu honetan, prostituzioan aritzeko arrazoien artean batzuk aipatzen 

dira, nolabaiteko sustraitze sozial eta ideologikoa eskeini guran 
 
"...problemas económicos y de familia humilde y ganas de 

vivir"(123. IUK) 
 

 
 
5.3.4.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorteko albistegietan ere nagusia da instituzioen presentzia 

koantitatiboa, bai notizia desberdinen gaien kopuruan fijatuz baina bait ere IUK 
desberdinen testuei so eginez, aipatuak izaten diren subjektuak zenbatuz. 
Ikerketa modu koalitatiboan oinarrituriko parte honetan, instituzio politiko-
administratibo desberdinak oso azpimarratuak ageri direla esan daiteke. 
Legitimazio instituzionala da gehien bultzatzen den efektua, horretarako 
herriaren ordezkaritza eta bere onerako lanean ari dela adieraziz. Instituzioa 
eginbehar ia metafisikoaz jantzirik agertzen da, gehiengoaren interesak eta 
ongizatea bermatuz.  

Gainera gizartearen baitan eman daitezkeen ikuspegi kontrakoak, 
desoreka eta jarrera ideologiko desberdinen orekatzaile eta finkatzaile modura 
pantailaratzen zaigu instituzio politiko-administratiboa. Arazo edo istilu sozialen 
arriskua airean dago TVEBIko albistegietan, inoiz maila instituzionalera heltzen 
delarik "bi komunitateen mamua". Arrisku hori ekidituz instituzio sendo eta 
orekatuaren beharra azpimarratzen da, kritika guztien gainetik. 

Haustura instituzional zein sozialaren arriskuaren aurrean, Telenorten 
instituzio sendo, orekatzaile eta guztiona azpimarratzen da. 

Protokoloa eta erritu instituzionalek ere bere lekua dute Telenorteko 
albistegietan, instituzioek gizarte osoan eduki dezaken proiekzioa biderkatuz. 
Periodizazio modu hauen bidez, makina instituzionala gelditzen ez denaren 
inpresioa zabaltzen da, botere-hutsunearen arriskua ekidituz. 
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Esan dugun eran, instituzio politiko-administratiboak gizartearen 
ordezkari modura agertzeaz gain, sozietate beraren motore eta bultzatzaile 
nagusia da. Izakera dinamizatzaile horretan, instituzio guztiak politikoak bezala 
ekonomiko zein industrialak batera daude.  

Aipatu dugun aginte-egituraketa honen ertzetan egotea, legitimitate eta 
joku instituzionaletik kanpo egotea dakar. Esandako eremu horretan, kontra-
agintearenean, legoke Herri Batasuna eta, albistegietan berarekin parekaturik 
datorren, ETA. Bi hauen karakterizazioa egiterakoan, instituzioen alde erabili 
diren elementu argumental guztien aurkakoak erabiltzen dira. Bi dira, egungo 
ordenu politiko-legalaren ertzetan ari direnen elementu definigarri nagusienak: 
gehiengoa eta demokraziaren kontra aritzea eta biolentzia erabiltzea. 

 
Gizarte osoa eta indibidualitateen arteko erlazioa instituzioen bidez 

bakarrik antolatzen da. Instituzioak izango dira gizabanako zein gizartearen 
interesak bermatuko dituztenak. Instituzio eta gizartearen arteko harremana, 
lehenetik bigarrenerako norabidean kokatzen da. Gainera, instituzioak berez 
edota, beraien baitan mugitzen diren aldierdi politikoak dira aktibitate sozialak 
garatzeko erakunde bakarrak. Herritarroi dinamika antolatu honetan baiezkoa 
ematea besterik ez zaio gelditzen, TVEBIko albistegietan aztertu ahal izan 
dugunez. Eta "baiezko" horren forma antolatuak botua emateaz gain, zergak 
ordaintzea edota instituzioetatik deituriko ekitaldietan partehartzea dira. 
Bestelako aktibitate eta ekintza ahalmen sozialei ez zaie ia lekurik uzten 
albistegietan. 

 
Aitatua bezala, indibidualitate eta eratutako formetatik aparteko 

partehartze sozialik ez da erakusten TVEBIko albistegietan. Bi adibide 
kontrajarriek erakusten dute dauden posibilitate bakarrak: elite kirolariak (star-
systemaren partaide bezala aurkeztuak) eta marjinalian bizi diren talde eta 
komunitateak. Azken honen kasua ilustratuz ijito eta prositutak daude. Bietan, 
integrazioa eta egungo eraketa sozialean babesa eskatzean dago IUK-ren 
arrazoia. Modu honetara, gehiengoaren eredu normatibizatzailea sendotu 
egiten da. 

 
 
5.3.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
 
 
5.3.5.1.-Enfrentamenduaren presentzia informatiboa 
 
Agintean dagoen ordenu legal zein soziopolitikoaren kontra edota 

zalantzan jartzen duten ekintzek, informatiboki, leku pribilegiatua edukitzen 
dute TVEBIko tele-albistegietan. Akordioa helburu modura planteatzen den 
informazio-saioetan adostasun ezak dakarren egonezina eta enfrentamendu 
biolentoaren arriskua beti presente dago. 

Apunte koantitatibo txiki bat eginez, TVEBIko kasuan ikus daiteke, 
%21,9an ordenuaren ikuspegitik negatiboak kontsideratu daitezkeen IUK-k 
direla. 

 
 
5.3.5.2.-Biolentziaren inplikazio sozial eta politikoak 
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Aztertua izan den albistegi sortan, biolentzia (zentzu gordinenean) bi 
esparru tematikoz loturik ageri da: Golkoko gerra eta ETAren ingurukoekin.  

Azken honi buruzkoetan negatibotasuna, formalki, edota beste modu 
batera esanda, albistegiak aurkezten duen sekzio-egituraketatik ere, deduzitu 
daiteke. ETA zein ezker abertzalearen inguruko berriak ("ETA y sus satélites" 
edo "ETA y quienes la apoyan", 85. IUK) konfliktiboak direla, ñabardura bereko 
beste IUK batzuez inguraturik ageri delako soma daiteke. Bloke horretan 
negatiboak kontsidera daitezkeen berriak daude, denak pilatuta, oinarri politiko 
ala soziala duten diskriminatu gabe. Segidan ikusiko dugun bloke hori 
antolatuta dagoen bezala maila bereko "desordenua" planteatzen du ETAk 
zein kokainaz trafikatzen dutenak. Ikus adibide gisa, TVEBI-12a eta ohar, 
logotipo artean egiten duten IUK antolaketa:  

  -ETAkoak omen direnen atxiloketak;  
  -"ETAko presoen abokatuak" direlakoen    

  protestaldia;  
  -kokaina atzematea Irunen.  
Modu berean, TVEBI-15ean, autobidearen eraikuntzaren gaiarekin lotuta, 

ETAk hildako baten berri ematen da, eta ondorengo IUK polizi baten kontrako 
atentatu frustratuarena aipatzen da. Bi IUK hauek elkarrekin jartzearen 
ondorioaz zera esan daiteke: autobidearen arriskua benetakoa dela eta 
zalantzaren bat eduki ezkero, aipatua bezalako ETAren atentatuak, hortik, hain 
zuzen ere, datorkio instituzioei meritua eta balioa demostratzen dutelako talde 
horren kontra jartzeran.  

ETA versus Instituzioak egiten den IUKetan, alegia autobidearen aldeko 
ekitaldi instituzionala ematen denean (85. IUK), hauek dira bakoitzaren 
karakterizazioan erabiltzen diren elementuak: 

 
BLOKE INSTITUZIONALA      
-sociedad democrática      
-declaración conjunta de apoyo 
-apoyo de los parlamentos; adhesión 
-democráticamente aprobada  
-necesidad democrática 
-coaccionar la voluntad popular 
-responsabilidad cívica de todos los ciudadanos   
-imperativo de libertad 
-imperativo democrático 
-instituciones elegidas democráticamente 
-capaces de enfrentarse con amenazas y chantajes de ETA 
 
ETA 
-organización terrorista y quienes la apoyan 
-amenazas y metodos antidemocráticos 
-advertencias 
-terror; violencia terrorista 
-amenazas y chantajes de ETA 
-amenazas de la organización terrorista 
-ETA asesinaba en Valencia al delegado de Ferrovial 
-primera victima mortal de la organización terrorista relacionada con el  proyecto 
 
Lehen aipatu dugun bezala ETAri buruzko IUK-k sekzio eta multzo 

bereiztuetan agertzen dira. Oraingo adibidean ikusi ahal izan dugunez, 87. IUK 
erreferentzia daraman IUK-n, ETAren biolentziaren kontrako diskurtso 
informatiboa poliziaren bertsio bakarrean oinarriturik dago. Ondoren datorren 
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IUK-n, polizi espainiarrak  burutu dituen atxiloketa batzuen aipamena egiten da 
(87. IUK), bertan ikus daitezkeen elementu interesgarriak hauexek dira: 

-Testua formalki, oso logikoki eraikia izan da. Atxiloketaren bidez (ETAren 
kontra zen ezkero elementu biolentoak ezagutu dituenak) poliziak atentatu 
sorta bat ekiditzea lortu du, atzemandako pertsonen historiala eta "zulo"an 
agertutako materialea ikusita "oso arriskutsuak" zirela frogatzen da. Poliziak 
egoera kontrolatu du, berari esker atxilotuak jujearen esku jarriak izan dira.  

-Atxilotuetako bat eta polizi bat zaurituak gertatu dira. Lehena "resultó 
herido al enfrentarse a la policía (...). Continúa en estado grave Miguel Angel 
Ascasibar, herido en el tiroteo de Zarauz...", poliziaren zauriketa nola izan zen 
ez da esaten, bakarrik: "herido leve". 

-Egiten diren afirmazio guztiak, poliziaren informazioetan oinarrituak izan 
baldin badira ere, ez da informazio-iturririk aipatzen ezta ere "omen"-ik 
erabiltzen. 

 
Arestiko adibidean zirriborraturik ikusi ahal izan denez, hemen ere 

ETAren atentatu baten berri ematean, arrazoi eta motibazio politikoetan, 
ekintza horren kalte sozial eta ondorioak deskribatzen dira (biolentzia beti 
presente dagoela azpimarratuz agian): 

 
"...colocaron en un puente una bomba que al hacer explosión 

hirió a dos peatones y a dos Guardias Civiles."(29. IUK) 
 
Beste IUK baten, atentatu baten inguruko detaile geografikoak ematen 

dira, berori hiri baten, kale erdian izan zela esanez, beraz hiritarrontzako 
arrisku elementuak plaza araziz: 

"...interior del vehículo particular..." 
 
"...coche aparcado en la plaza de Irun..." 
 
"...en el barrio donostiarra de Amara Nuevo." (143. IUK) 

 
 
ETAren ekintzen inguruan ez dira zergatirik azaltzen. ETA, instituzio zein 

herritarren arrazoien kontra dagoen, justifikaziorik gabeko, talde harmatu 
bezala ageri da tipifikatua TVEBIko albistegietan. Biolentzia politikoaren 
eraginez, autobidearen eraikuntza, "beste zerbait bezala" ageri da kalfikatuta. 
Muruaren esanetan:  

 
"...hemos conseguido además demostrar que las instituciones 

elegidas democráticamente por el pueblo somos capaces de 
enfrentarnos con amenazas y chantajes de ETA..."(136. IUK) 

 
aurreraxeago, kazetaria berak esaten duenez: 
 

"A pesar de todo, las fuerzas políticas son conscientes de que el 
proyecto tiene que seguir adelante para que el terror no se imponga a 
las decisiones tomadas por instituciones democráticas."(136. IUK) 

 
Laboralari buruzko IUKetan bezala, ETA plus autobidearen aurkakoen 

berri ematen den IUK-n ez da arrazoirik ageri, eta aipatzen diren egoeren 
ondorio kaltegarriak besterik ez dira ezagutzera emango: 
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"...las constructoras no iniciaron como estaba previsto, sus 
trabajos por las amenazas de la organización terrorista." 

 
"La necesidad de establecer especiales medidas de seguridad y 

el paso del tiempo han ido encareciendo este proyecto." 
 
"...más de mil millones de pérdidas debido a las 160 acciones 

terroristas perpetradas por ETA y por sectores radicales en su entorno. 
El pasado 4 de marzo ETA  asesinaba en Valencia al delegado de 
Ferrovial Edmundo Casan. Ha sido la primera victima mortal de la 
organización terrorista relacionada con este proyecto."(136. IUK) 

 
Tematikoki guztiz bestelakoa den ijitoei buruzko 59. IUK-n, gizartean 

ageri diren konfliktibitate kasuetan, elkarrizketa eta akordioa beharrezkoak 
direla dio albistegiaren aurkezleak, eta hori baino gehiago ere, berori dela 
soluziorako bide bakarra:  

 
"Pues ojalá que todo se solucione con el único arma de la 

palabra." (59. IUK) 
 
 
5.3.5.3.-Akordioa helburu modura: instituzio, alderdi eta agente 

sozialen artean 
 
Instituzioen arteko oreka eta akordioa beharrezkoa dela aldarrikatzen 

dutenak ugariak dira albistegi desberdinetan. Ondorengo adibidea, aurkezle 
nagusiak egiten duen IUK baten sarrera gisakoa da: 

 
"...Juan Manuel Eguiagaray ha mostrado hoy su confianza en 

que se puedan seguir manteniendo unas relaciones fluídas entre la 
administración vasca y la del Estado. A su vez, el presidente del 
Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, ha hecho un llamamiento a 
Ardanza y al PSE para que sean prudentes y eviten que se polarice la 
sociedad vasca." (56. IUK) 

 
Akordio eta oreka instituzinalaren beharra aipatuz, ildo beretik doaz 

Egiagaraik zuzenean esandakoak : 
 
"Tenemos que hacer todos la apuesta por un periodo también de 

entendimiento institucional entre el Gobierno vasco y el Gobierno 
central." 

 
"...fruto del acuerdo serán las transferencias." (56. IUK) 
 

Komenigarria ikusten den akordio horren atzetik, euskal gizartean latente 
dagoen enfrentamendu eta gogorkeriaren arriskua legoke, Partidu Popularrak 
esaten duenez: 

 
"...que no nos instalemos en la satisfacción de la polarización en 

la política vasca."(56. IUK) 
 
Aipaturiko polarizazioa zelan ulertu behar den erakutsiz, oreka eta 

akordioaren parametroetatik "kanpo" Herri Batasunaren deklarazioak ageri 
dira: 

 
"Según Idigoras, este es un gobierno fruto de la casualidad, a 

medio camino entre el españolismo y el abertzalismo (...) ...y no se van 
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a dar soluciones a problemas como la soberanía, la autoderminación y 
la unidad territorial."(56. IUK) 

 
Instituzio zentral eta autonomikoaren artean istiluaz badira IUK gehiago, 

bertan batzuk "dar una sensación de conflicto permanente"(24. IUK) arriskua 
ikusten duten bezala, besteek "...el Gobierno Vasco en ningún momento ha 
boicoteado el Tribunal Constitucional"(24. IUK). Eta beti ere, istilurik eman ez 
daitezen, helburu modura jartzen da "diálogo y lealtad mutua entre las 
administraciones" (24. IUK) 

 
Baina kontsentsua instituzioen arteko helburua den bezala, antzera 

gertatzen da alderdi desberdinen barneko tendentzia edota jarreren artean. 
Alderdi barruko istilu eta akordio ezari dagokionari, EEren IUK-k adibide 
interesgarriak dira. Bertan asko goraipatzen da gura eta lortu egin ez den 
akordioa: 

 
"...gran polarización de dos tendencias que no consiguió 

cohesionar." (16. IUK) 
 
Kronologikoki hori baino zaharragoa den IUK baten aldiz, akordioaren 

inguruan hauek dira egiten diren goraipamenak: 
 

"Tras más de seis horas de debates y negociaciones, las dos 
tendencias existentes en el seno de Euskadiko Ezkerra. Renovación 
Democrática y Auñamendi lograban esta madrugada consensuar la 
ejecutiva del partido."(16. IUK) 

 
Lehenago aipatu dugun IUK-n, 86 zenbakia daramanean, Arzallusek 

biltzarre horretan bertan zuzenduriko hitzaldian esaten duenez: 
 
"Os deseo con todo el alma que supereis vuestras discrepancias 

que encontreis el camino del acuerdo. Habreis dado un ejemplo a la 
sociedad, y esto os lo digo con la obligada humildad de representante 
de un partido que no supo arreglar la suya"(86. IUK) 

 
Telenorteren albistegietan ikusi ahal izan denez, iritzi desberdinak, jarrera 

kontrajarrien abiapuntuan egon daitezke. Oro har, alderdi barruko aburu 
kontrakoak istilu sortzaile gisa aurkeztuak izaten dira. Jon Larrinaga, EEko 
eledunari estudioan eginiko elkarrizketa bat dago eta bertan akordioa ez dela 
lortu eta istilua latente dagoela erakusten duten komentarioak egiten ditu 
aurkezleak: 

 
"Se buscaba el acuerdo y el congreso acabó casi como el rosario 

de la aurora. Parece que la brecha que separa a los dos sectores de 
Euskadiko Ezkerra, en vez de cerrarse, se ha hecho más profunda. Ni 
un congreso ha servido para superar discrepancias." 

 
"¿Y hoy se siente usted Secretario General de todo el partido, de 

todo Euskadiko Ezkerra.?" 
 
"... a tenor de las declaraciones que ayer hizo Aulestia, esto de 

que la guerra continúa, parece que no se lo van a poner fácil." 
 
"Señor Larrinaga, es que no hace falta ser un lince para ver que 

hay dos sectores, con objetivos y planteamientos muy distantes, es 
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como si fueran en realidad dos partidos con dos direcciones distintas. 
¿Divisa usted tal vez la sombra de una escisión?"(86. IUK) 

 
Enfrentamendua eta jarrera kontrajarrien esparru honetan, laboraleko 

albisteek leku propioa dute albistegietan. Ia zalantzarik gabe esan daiteke lan-
munduko IUKetan, arazo eta istiluak beti izaten direla presente eta IUK-ren 
egituragatik (kausa-ondorioen ordena edota emaitza kaltegarrien 
azpimarratzean...) edota bertan ageri diren enfatizazio, hitzak edo 
adjetibazioak, langileen gutxiesterako izaten direla (eta hiritarren eskubideen 
kontra...). 

Esate baterako, lan-munduarekin lotutako ia gorabehera denak 
istilutsutzat (negatibizatuta beraz) agertzen dira:  

 
"Jornada movida, como las precedentes, en lo que se refiere a la 

conflictividad laboral. Junto al conflicto de los trabajadores de Campsa, 
que termina , hay que hablar de los que han iniciado los ganaderos y 
RENFE, además el de Correos de Vizcaya que continúa y el de la 
administración autónoma, los funcionarios del Gobierno Vasco, que 
comenzará mañana."(138. IUK) 

 
Aipaturiko modu orokor horretan, greba guztiak homegeneizatuta ageri 

dira "conflictividad laboral" etiketapean, guztietan arrazoi edota testuinguru 
berbera egongo balitz bezala. Izan ere, IUKen kontestua ez da gehiegi lantzen, 
eta grebaren arrazoiak oso azaletik (ez oso garbi) eskeiniak izaten dira: 

 
"...demandas de la negociación del convenio" 
 
"la huelga no es por unas reivindicaciones salariales concretas, 

sino  para que el Gobierno Vasco admita que los trabajadores de la 
administración autónoma se encuentran en una situación laboral de 
agravio comparativo." 

 
"los ganaderos exigen de esta manera que la comunidad 

europea descentralice su poder y deje margen de maniobra a las 
instituciones locales"(138. IUK) 

 
Laboralaren inguruko zehaztasun ezan, patronalaren arrazoiak ez dira 

oso modu garbian azaltzen, baina bai zuzenagoan: 
 

"...les tildan de insolidarios por reivindicar una subida salaria 
excesiva cuando la economía vasca atraviesa por momentos 
dificiles"(138. IUK) 

 
Esan bezala, lan-munduko IUKetan dagoen beste elementu bat da 

negatibizazioa greba batek gizartean dakarren ondorioak azpimarratzetik etor 
daitekeena: 

 
"...amenazaron con suspender los servicios mínimos(...). 

Mientras tanto, solamente 20 de las 127 estaciones de servicio 
existentes en Euskadi disponen de suministro. Y al igual que ocurrió 
ayer, Iberia se ha  visto obligada a suspender un vuelo de Bilbao a 
Madrid. 

 
"Mientras tanto, en las carterías se acumula gran cantidad de 

correspondencia, aunque se mantienen los servicios mínimos. En la 
oficina de Las Arenas no se ha recibido esta mañana ninguna saca, 
porque no hay espacio físico para almacenarlas."(138. IUK) 
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Lan-munduko IUKetan, akordioa garrantzitsutzat ematen da, esate 

baterako, entrepresa baten, patronalak lan-erregulazio plana bultzatuko 
duenean: 

 
"Esta decisión (entrepresa baten lan-erregulazioa martxan 

jartzearena) se ha tomado despues de que finalizara , hoy viernes, sin 
ningún acuerdo el período de consulta con los representantes 
sindicales de la empresa."(260. IUK) 

 
Aipaturikoan, erregulazioa egiteko arrazoi modura aurkezten bada ere, 

gero zehazten denez: 
 

"...justifica la regulación laboral transitoria en el descenso del 
nivel de ventas como consecuencia de la crisis del sector automovil, 
principal cliente de la empresa siderúrgica vasca"(26. IUK) 

 
 
5.3.5.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorteko albistegietan pantailaratuak izaten diren hamar IUKetatik 

bitik gora egungo ordenu politiko-legalaren ikuspegitik negatibo modura 
sailkatu daitezke. Konfliktibitatearen atetik barrena murgiltzen gaituen 
negatibotasun honek, neurri handi baten markatzen du TVEBIko albistegien 
nortasuna. 

 
Bi dira tematikoki biolentziarena ikutuko duten IUK-k: Golkoko gerra eta 

ETA. Bigarrenaren kasuari lotuz, biolentziaren tipifikazioa egiten duten 
IUKetan pare bat elementu daude aipagarri: negatiboak diren IUK-k 
sekzioetan pilatzen direla TVEBIko albistegietan guztien nortasuna sendotuz, 
eta biolentzia praktikatzen duten taldeen arrazoi eta zergatiak inon agertu ez 
izana. Argudio barik ageri den biolentzia politikoak bere ondorio eta kalte 
pertsonal zein sozialak ditu ikusgarri, praktika moeta honen iturburuan 
dauden arrazoiak baino.  

ETAren biolentziaren kontra dauden instituzioen jarreran aldiz modu 
demokratikoak, herritarren ordezkaritzaz jantzirik daudela eta legearen 
agindua dela azpimarratzen da. 

Biolentzia politikoaren bisualizazioa bere ondorio kaltegarrien bidez 
egiten da: hiritarrentzako arriskua, kalte materialak, heriotzak...Horri aurre 
eginez, bertsio ofizialak ateak zabalik ditu TVEBIn. ETAren kontrako ekintza 
polizialetan hizkera, datu eta argumentazio ofizialak ontzat ematen ditu 
Telenorte eta bere horretan pantailarazi.  

 
Akordioa eta adostasuna maila instituzionalean ere eman behar dela 

azpimarratzen da behin eta berriro. Izan ere, euskal gizartearen baitan, 
TVEBIren diskurtsoaren arabera, somatzen den enfrentamendua 
neutralizatzea derrigorrezkoa da instituzioetatik hasita. Polarizazioa eta 
kontrakotasunaren arriskua beti omen dago gizarte honen baitan. 

 
Akordioa, adostasuna eta orekaren beharra beti azpimarratzen dira 

testualki Telenorten. Esan bezala, instituzioen artean zein alderdien 
barrukoetan tendentzien arteko zubi-lana egitea beharrezkoa da denen 
onerako. Bestela, eta informatiboki horrela bisualizatzen da, haustura eta 
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enfrentamendua eman daitezke. Azken honen estremuan dauden lan-
arazoen inguruan sortzen direnak eta biolentzia politikoa. Laboralari buruzko 
IUKetan, asko enfatizatzen da gainera gizartearengan grebaldiek edota 
protestek eduki dezaketen kalteetan, bere sorreran dauden arrazoietan baino. 
Azken finean, informatiboki arbuiatzen den enfrentamendu eta akordio ezaren 
ondorioak guztientzako izan baitaitezke. 

 
 
5.3.6.-Genero sistema 
 
5.3.6.1.-Emakumezkoen presentzia: zenbat eta zelakoa 
 
Emakumezkoen presentzia, beste kanaletan bezala, oso urria da 

TVEBIn, are eta gehiago errespontsabilitate informatibo (Tbko profesionalen 
kasuan) eta politiko-soziala erakusten duten emakumezkoengan fijatuz. 

TVEBIren albistegietan. IU desberdinen subjektuetatik %2,6a 
emakumezkoei dagokie, eta pantailan agertu izan diren aktanteetatik % 7,8a. 

 
Kasu gutxi batzuk besterik ez dira non IUK-ren izateko arrazoian 

emakumeek berebiziko garrantzia duten. Hain zuzen ere, ETAko partaide 
emakumezkoaren kasua da subjektu aktiboen kasu bakarrenetarikoa (88. IUK), 
baita Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko lehendakariarena.  

Telebista guztietan, giizarte osoari buruzko informazioak ilustratzeko 
erabili ohi diren kaleko irudietan, emakumezkoen presentzia portzentaia ez da 
hain urria. Pentsioen inguruko IUK-n kaleetatik pasiatzen dabiltzan 
emakumezkoen irudi askotxo ageri dira (92. IUK), antzerako zerbait gertatzen 
da IKEIren IUK-n zeinetan kaleko irudietan emakumezko gehiagotxo ageri 
diren. 

Emakumezkoen egoera sozio-laboralari buruzko informazio edota 
zehaztasun bakarra, langabetuen kopurua ematen duen IUK-n aurki daiteke. 
Bertan zehazten da nola lanik gabe dauden emakumezkoen kopurua 
gizonezkoena baino altuagoa den. 

 
"...la población parada sigue estando compuesta de forma 

mayoritaria por mujeres: 85.000 mujeres paradas frente a 50.000 
hobres sin trabajo."(89. IUK) 

 
 
5.3.6.2.-Generoen karakterizazioa 
 
Ikoniko zein testualki, emakumeei eskeintzen zaien errola, kaleko hiritar 

soilarena eta etxeko lanetarako protagonistarena dira. Gainera, prototipoak 
betez edo, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko lehendakaria emakumezkoa 
da (89. IUK). 

 
Zerga deklarazioaren inguruko IUK-n, aipatzen da dedukzioak izango 

dituztenen kasuak eta hauen artean bi: "...deducciones sociales, para amas de 
casa y para pensionistas..."(112. IUK) Emakumeak talde marjinal eta babestu 
beharreko horien artean kokatzen da beraz. 

 
Prostituzioa (emakumezkoena bakarrik aipatuz) estigmatizatuta ageri da: 
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"...soportar la carga del que dicen el oficio más antiguo del 
mundo: la prostitución" 

 
"...devolverles la dignidad humana que un día la prostitución les 

arrebató" 
-"...maldito mundo de la prostitución"(123. IUK) 

 
IUK berean, marjinalizaziotik irtetzeko bisualizatzen den bide bakarra dira 

emakumezkoei tradizionalki eman ohi zaizkien errolak betez 
 

"Ellas mismas han solicitado los cursos de cocina, ya que lo 
sienten como una forma de palpar un orden en sus vidas"(123. IUK)  

 
Aipu horren ondotik esaten denaren ildoan, badirudi dagoen "orden" 

moeta bakarra gizon-emakumeen artean lan eta eginbehar banaketa klasikoa 
kopiatzea dela: 

 
"Varias mujeres ataviadas con su delantal atienden las 

instrucciones del maestro cocinero..." 
 
"Ahora son cursos de cocina, mañana de corte y confección o 

cualquier otra actividad..."(123. IUK) 
 
Eta, "orden en sus vidas" maila berean, kokatu dute amatasuna, izan ere, 

hori litzateke prostituzioaren antipodatan legokeena. IUK-ren testuan erabiltzen 
den arrazonamenduaren arabera: 

 
"Es muy dificil alternar este trabajo con la maternidad, entonces 

si quieres ser madre te obliga a tomar este trabajo de otra manera." 
 
"Yo cuando empecé a trabajar tenía mi hijo un año. Entonces fuí 

y lo deje con mi padre..."(123. IUK) 
 

Gainera, zirkulua erabat borobilduz, prostitutentzako horrelako ikastaroak 
antolatzen duen "Gizarterako" elkartearen ordezkaria emakumezko bat da.  

 
Generoen karakterizazioaz, IUK baten IKEIren ikerketa soziologikoaren 

emaitzak erabiliz, euskal biztanlerian matxismoa zabaldurik dagoela esaten 
da. Gainera, gizonezkoak esan eta egiten dutenaren arteko alde handia 
dagoela erakusten da: 

 
"... aunque casi el 60% de los hombres defienden un reparto 

igualitario de las tareas domésticas solo un 28% en la practica 
reconoce que colabora esporádicamente. Un 75% de amas de casa 
afirman hacerlo ellas todito. Usted varón: acerquese a la fregadera y 
haga polvo la estadística."(18. IUK) 

 
Lengoaiaren erabilerari dagokionez, esaldi guztien plurala egiterakoan 

beti maskulinoan egiten da: "los navarros y los vascos", "los ciudadanos", "los 
trabajadores"... 

Langabeziak eragin gehiago emakumezkoengan edukitzearen detailea 
aipatzen da 91. IUK-n. Dena den, soporte ikoniko modura erabiltzen den 
dibujuan (komunetako ateetan egoten diren moduko diseinu eskematizatua) ez 
da emakumezkorik ageri. 
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5.3.6.3.-Sexuari buruzko aipamenak 
 
IKEIren ikerketa soziologikoaren emaitzez informatzen duen IUK-n, saku 

berean sartzen dira sexua zein generoari buruzko elementuak, alegia: 
bortxaketa, abortoaren legea, homosexualen onespena, antisorgailuena, sexua 
eta etxeko lanen banaketa nahastu egiten dira esaldi beretsuetan. 

 
¿Y de sexo? ¿Hablamos de sexo?. Sí, pero menos, que son las 

dos y pico. Destaquemos que entre los datos del sondeo un par de 
ellos. Un 26% aprueba la convivencia en común de una pareja 
homosexual, dos terceras partes afirman apoyar el derecho a la 
información libre a los hijos menores sobre anticonceptivos.  

 
"Así, sólo uno de cada cuatro vascos afirma interesarse por la 

política, el 67% se consideran creyentes religiosos y 3 de cada 4 se 
confiesa de acuerdo con la ley del aborto tal y como está redactada en 
la actualidad. 

"...cuando se le pregunta al encuestado sobre si contra violación 
castración, hay 50 que contestan sí y 50 que contestan no." (18. IUK) 

 
Aipaturiko zita luze horretan ikusi daitekeenez, sexuaz hitzegiterakoan 

homosexualek elkarrekin bizitzeko eskubideari buruzko iritzia eta 
antisorgailuen onarpen soziala aipatzen ditu esaldi berean. Gainera, 
homosexualen eskubideak sexuari dedikaturiko pasartean kokatzen den 
bezala ez da hala gertatzen abortoa edota bortxaketen aurreko erreakzio 
sozialaz. Hau da, sexualitatea, eskubide indibidualak eta permisibilitate soziala 
poltsa berean pilatzen dira, ordenik gabe. 

 
 
5.3.6.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorteren albitegietan ere, emakumezkoen presentzia testuala zein 

ikoniko, ikuspegi koantitatibotik ere oso urria da. Eskeintzen den informazio 
testualean, pertsona solte bat agertzen den bakoitzean hamar aldiz gehiagotan 
izango da gizonezkoa emakumezkoa baino. Irudietan ere fijatuz, 
emakumezkoak zazpi aldiz gutxiago agertzen dira. 

Aipaturiko agerpen eskasak, konnotazio koalitatibo interesgarriak ditu. 
Esate baterako, telebista kate guztietan gizarte osoari buruzko informazioa 
ematen dutenean (hauteskunde-emaitzak, ikerketa soziologikoak, datu 
estatistikoak...) kaleko irudiak erabiltzen dituzte. Soporte ikoniko horretan, 
erabat instrumentala bestalde, aipagarria da emakumezkoaren agerraldia. Irudi 
horietan, emakumezkoaren presentziak populazioaren barruan duenaren 
mailara iristen da, ez bestela. Emakumezkoaren marjinalizazio telebisiboa 
garbia da TVEBIn ere. Halere, langabezi-kopuruari buruzko informazio baten, 
emakumezkoengan datu honek duen aplikapena zehazten da, agian, oso modu 
apalean, laboralki ere marjinaldurik dagoen emakumezkoaren egoera plazaratu 
guran. 

 
Esan bezala, kaleko irudi "instrumentalak", etxe barruko lanetan eta 

prostituzioari buruzko agerraldietan bisualizatzen da emakumezkoen zeregin 
soziala. Prostituten kasuari lotuz, estigmatizaturiko eginbehar bezala 
proiektatzen da TVEBIren irudietan. Amatasuna, egungo errol banaketaren 
interpretazio pertsonala izan daitekeen "orden en sus vidas" edota etxeko lanen 
(sukaldaritzan, jostun gisa...) antipodatan kokatzen da prostituzioa. "Mundu 
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madarikatu" horretatik atera guran ari diren emakumezkoen gain berba 
egiterakoan, eskeintzen diren alternatibak, betidanik emakumezkoei egokitu 
zaizkien errol tradizionalenak dira: seme-alabak zaindu, etxeko lanetan jardun, 
e.a.  

Hizkuntzaren erabilerari buruz ere, Telenortek beste kanaletan bezala 
orokortasuna eta testualki bisualizatzen den eredu globala maskulinoa dela 
erakusten du. 

 
Sexuari buruzko aipamenak ez dira oso ugariak TVEBIn. Horrelakoak 

erakusten duen IUK bakarrean, sexualitatea (antisorgailuak, bortxaketak, 
abortoa...), eskubide indibidualak (homosexualak elkarrekin bizitzekoa) eta 
genero bakoitzari sozialki leporatzen zaizikien atribuzioak (etxeko lanak) 
nahasturik agertzen dira inolako logikarik gabe. 

 
 
5.3.7.-Tradizioa-Berrikuntza/Hiri-Herria/Oraina-Etorkizuna 
 
5.3.7.1.-Tradizioa 
 
Telenorteren albistegietan, bi dira nagusiki, tradizio eta ohitura 

zaharrekin erlazionatu daitezkeen IUK-k. Biak, "familiaren" inguruan 
artikulatzen dira.  

Lehenean, ijitoei buruzkoan, aipaturiko etniaren botere eta antolaketa-
egituran egiten da azpimarraketa: komunitate propioa osatzea, "Zaharren 
taldea" aginte modua erabiltzea, familiaren garrantzi soziala eta lege berezien 
bidez taxutzea beraien bizitza. Honetan beraz tradizioari buruz hitzegiten da, 
etorkizunean proiekziorik bilatu barik eta giza-antolaketa estankoa balitz 
bezala. 

Bigarren adibidean aldiz, ekonomia gaia duenez, bestelako osagarriak 
ditu. Ondoko pasartean irakurri daitekeenez, papergintzara dedikaturiko 
entrepresen antolaketa familiarrak, hobekuntza eta modernitaterako oztopo 
eta lehiakortasun eza besterik ez dakar. Familia zaharkituriko produkzio-
sistema baten adierazgarria da, Europako erronkari aurre egiteko gaurkotu 
beharrekoa. 

 
"De todo el conjunto de empresas vascas es el sector papelero el 

que se muestra más pesimista ante la entrada del mercado único 
europeo." 

 
"Muchas de la papeleras de la comarca de Tolosa, donde cerca 

de 1500 personas trabajan es es sector, son de estructura familiar y 
tiene una débil capacidad de financiación" 

 
"...la solución de estas empresas pasa por una inevitable 

agrupación sectorial y la puesta en marcha de un plan de relanzamiento 
que permita competir en condiciones a este sector ante el mercado 
único"(61. IUK) 

 
 
5.3.7.2.-Berrikuntza/Modernitatea 
 
Telenorteren albistegietan, modernitatea eta berrikuntza teknologikoak 

balio informatibo garrantzitsuak dira. Etorkizunari begira derrigorrezkoak diren 
eman beharreko pausuak dekoratu idealizatua bat dute: Europa. Bertan, 
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berrikuntza eta konpetitibitatea batera datoz. Fruitu gisa hobekuntza tekniko-
ekonomikoak eta modernitatea etorriko diren arren, inoiz ordaindu beharreko 
"prezio" soziala ere azaltzen da. Lehen adibide hauetan, Europaren 
kontestualizazio idealizatua ikusten da 

 
"...los parámetros de la tolerancia, de la integración, de la 

modernidad y del europeísmo"(22. IUK) 
 
Industria gaiekin lotuta ere ageri da, 
 

"Jon Azua cree que el mercado único de 1993, más que un 
punto de llegada, es el inicio de un camino a la modernización y la 
apertura a Europa."(25. IUK) 

 
Hobekuntza helburu modura zirriborratuta duen gizartean, ente 

ekonomiko eta politikoena da paper nagusiena. Entrepresak eta agintari 
politikoak elkar-erlazionaturik ageri dira, Europako marko orokorrean, 
konpetitibitatea lortzeko ideiaz. 

 
"El Vice-Lehendakari(...)ha subrayado(...)la necesidad de crear 

en Euskadi un contexto comparativo. Jon Azua cree que el mercado 
único de 1993, más que un punto de llegada, es el inicio de un camino 
a la modernización y la apertura a Europa."(25. IUK) 

 
Modernitatea, berrikuntza teknologiko eta produktiboaz karakterizaturik 

ere aurkezten da. Aldaketa hauek, "ordaindu beharreko" prezioa eduki arren, 
ez da zalantzan jartzen berrikuntzen alde onak. Azuaren esanetan: 

 
"...considera que los próximos años no serán fáciles para nuestra 

industria. En su opinión habrá de disminuir el actual proteccionismo 
afrontando la producción desde un prisma de máxima calidad."(25. 
IUK) 

 
Ugari dira, esan bezala, berrikuntza teknologikoa azpimarratzen dituzten 

IUK-k. Ikus zerrendan horietariko aipamen batzuk, Renfek jarri berriak dituen 
makinei buruzko IUK-n: 

"...constituyen la flota de trenes más moderna..." 

"...cederán el testigo a los más modernos 4-46 que llevan un año 
en el mercado..." 

"...y bueno, es un material más moderno que dispone Renfe de 
cercanías." (28. IUK) 

 
Modernitaterako bideak, paradoxaz inguratuta etor daitezkeela esaten 

zaigu beste IUK baten. TVEBIren albistegietan, besteak beste, suhiltzaileen 
lanean surik ia ez dutela ikusten edota, futbol zelaiek ez dutela belarrik 
aipatzen dituzte. Bietan ere, berrikuntza teknologikoak dira. Lehena 
bonberoen lanari buruzkoa da: 

 
"Una profesión que ya no es lo que era, ya que precisamente lo 

que menos hacen los bomberos de hoy en día es sofocar 
incendios"(139. IUK) 
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Antzerako zerbait gertatzen da belar artifizialaz aritzen den IUKz, 
zalantzarik gabe berrikuntza eta aldaketak nabaritzen dira horretan: 

"El material denominado HPF tiene un rendimiento superior a los 
demás campos de hierba artificial que existen en España..."(141. IUK) 

 
Antzinako gauzak, tradizioa eta ohiturek ez dute leku gehiegirik 

aurkitzen Telenorteren albistegietan. Kasu bakarrenetariko da Anticuarios 
delakoaren feriari buruzko IUK. Bertan, antzinako gauzak kontestu kultural, 
denbora zein lekuz kanpo aurkitzen dira: 

 
"Una oferta con solera ..." 
 
"...quien sabe de donde provienen." 
 
"Son una sillas de una gran calidad de ejecución de época, que 

están ejecutadas en Francia, en España, eso no está muy claro..." 
 
"...historia de muchas de estas piezas usadas en otras épocas y 

posiblemente con otra finalidad que la decorativa."(34. IUK) 
 
 
5.3.7.3.-Hiria/herria 
 
Testual zein ikonikoki, urbeena da erabiltzen den patroi eta marko 

normaldua. Hirietako kaleek ilustratzen dituzte egunerokotasuna eta bertan bizi 
direnek gehiengoa. Ziutateari begira dagoen albistegian gainera, urbe 
handietako arazoak eta konpondu beharrekoak aipatzen dira. 

Aste santuko oporrei buruzko IUK-n, hiriaren papera oso garrantzitsua da 
jeneralitatearen errepresentazioa egiterakoan: 

 
"Son imágenes del pasado jueves. Ese aspecto ofrecía la ciudad, 

casi desierta, comenzaban entonces las vacaciones de Semana Santa.  
Y esas son ya imágenes de esta mañana. Las vacaciones han 

terminado y las calles han recobrado su aspecto habitual. Han vuelto 
los atascos y todos los demás síntomas vitales del ajetreo urbano. 
"(113. IUK) 

 
IU desberdinen ekintzetan koantitatiboki ikus daitekeen bezala, 

hirizentrikoa da oso Telenorte. Gainera, koalitatiboki ere, ziutateen pisua oso 
handia da, izan ere, Euskal Herriko biztanle guztiontzako moldeak eskeintzen 
baititu. Ondoko pasartean somatzen denez, hirizentrikotasunak, "fatum 
kolektiboaren" ideia ere zabaltzen du: 

 
"Retenciones, menos de las esperadas, y ya se sabe, porque son 

inevitables" 
 
"Las caravanas son inevitables, ya lo sabes." 
 
"¿Qué vas a hacer?" 
 
"Hay que tomarlo con filosofía y bueno, ya se mejorará..." 
 
"...recurrir a la resignación" (113. IUK) 
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Aipatu beharra dago ere, hiria baldin bada ikusentzuleentzako 
proposatzen den marko orokor eta jenerikoa, ikutu negatibo, edota behintzat 
arazotsua, planteatzen dela beraien inguruan.  

 
"...convertir la ría de Bilbao en eje vertebrador de la ciudad, 

ejecutar un plan para solucionar el problema de la vivienda y luchar 
contra el tráfico de drogas, el paro y la pobreza." 

"...recuperar el protagonismo económico de la ciudad."(117. IUK) 
 

"Queremos que el desarrollo de Bilbao sea armónico en todos 
los aspectos y queremos que Bilbao sea una ciudad más humana, de 
mayor calidad de vida " 

 
"El acercamiento del campus universitario al centro de la ciudad, 

la supresión también muy importante, supresión de ruidos y molestias a 
todos los residentes de la zona..."(137. IUK) 

 
 
5.3.7.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Ijitoen ohitura sistemen berezitasunak deskribitzerakoan eta, bestetik, 

errentagarritasuna lortu guran ari diren entrepresa familiarren estutasunaz 
berba egiterakoan aipatzen da tradizioa Telenorte albistegian. Tradizio sistema 
itxi eta erregulatua kasu baten eta berrikuntza produktibo eta finantzieroaz 
erlazionatuta bestean. Bi "tradizio" beraz kontrakoak. Lehenean etnia-
nortasunaren definigarri eta bigarrenean etorkizunerako muga eta oztopo 
jartzaile.  

Modernitate eta etorriko dena gauzatzerakoan Europa da markatzen den 
esparru idealizatua. Industriaren garapena, eboluzio eta berrikuntza 
teknologikoak, irekitasun eta modernitate soziala dira europeartasunaren 
elementu osagarriak eta euskal herritarrentzako helburu modura marrazten 
direnak. 

Egungo bizitzaren deskripzioan modu garbian agertzen den beste 
elementu informatiboa de hirizentrikotasuna. Normaltasuna erakusteko, 
egunerokotasuna deskribatzeko, hirietako elementuak erabiltzen dira, bere alde 
on eta txarrekin. Hirizentrikotasun honek albora uzten ditu, herri txiki zein 
nekazal munduko pertsonen telebidezko agerpena.  

 
 
5.3.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza 
 
5.3.8.1.-Aktualitatea 
 
Albistegi desberdinetan aktualitate modura ezagutzera emango zaiguna, 

kazetariaren partehartze profesionaletik libre eta autonomo gisa aurkeztua 
izaten da TVEBIn. Eguneroko gertaera garrantzitsuenak, informazio saioetan 
aditzera emango direnak, manipulazio pertsonaletik libre eskeintzen zaizkio 
ikusentzuleari. Modu berean, titularrak edota notizia batzuk jasoko dituzten 
enfatizazio tekniko zein testualak, "aktualitateak agindutakoaren ondorio" gisa 
pantailaratuko dira: 

 
"Nos despedimos ya, recordándoles los titulares de hoy como es 

habitual."(TVEBI-11) 
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5.3.8.2.-Kazetaritza lanbide gisa 
 
Kazetariaren lana, partehartze pertsonaletik libre definitua izan den 

aktualitatea zabaltzea da. Eginbehar horretan ez dago deskantsurik, 
aktualitatea ez baita gelditzen, eta continuum horren zerbitzaria da kazetaria, 
eguneroko zita informatiboaren bidez: 

 
"Pues nada más por el momento. Disfruten de este fin de 

semana que puede alargarse por la festividad de San José. El lunes de 
cualquier forma, la primera edición de Telenorte estará de nuevo en 
sus pantallas. Buenas tardes. Feliz jornada. Les dejamos con los 
titulares." (TVEBI-6) 

 
Aktualitatea jaso eta zabaldu beharra duenaren ideia, kronista baten 

antzera barreiatzen da Tb-etako kazetarien diskurtsoan. 
 
"Esta es la crónica de la actualidad laboral. Nuestro repaso a los 

conflictos laborales comienza con..."(138. IUK) 
 
 
5.3.8.3.-Albiste iturburuarekiko erlazioa 
 
Notizi-saioetan zabaltzen diren IUK guztien edukinean Albiste iturburua 

ez da aipatua izaten, eta informazioaren jatorria zehazturik dutenen artean 
diferentzi dexenteak daude IUK batetik bestera. Esate baterako, konfliktiboak 
edota talde ezformal eta sistimaren kritikoetan, iturriaren aipamena beti egiten 
da eta oso zuzena eta bateginik akzioaren egilearekin. Instituzioen 
dinamikarekin lotura handia markatzen duten IUKetan, iturriari eginiko 
aipamenak "sueltoagoak" dira eta sarri kazetariak diskurtso ofizialaren 
elementuak txertatu dituelarik berean.  

 
IUK batzuetan kazetaria ageri da elkarrizketatuak (jeneralean instituzio, 

bereizlari edota talde formal bateko ordezkaria) esango dituenak aurreratzen 
edota, asumituta gero, errepikatzen: 

 
"...Juan Manuel Eguiagaray, en tono conciliador, ha expresado 

confianza en que las relaciones entre la administración vasca y la 
central sigan siendo fluídas como lo fueran en la pasada 
legislatura."(57. IUK) 

 
Sarrera gisako apunte informatibo horren ondoren, eta orain jada 

Egiagarairen deklarazio testualetan gehitzen denez: 
 

"Tenemos que hacer todos la apuesta por un periodo también de 
entendimiento institucional entre el Gobierno Vasco y el Gobierno 
Central."(57. IUK) 

 
Beste adibide bat erabiliz, "onartua" den iturburuaren diskurtsoa gero 

kazetariarenean nola sartzen den ilustratuz, , bereizlariaren ahoan jartzen da 
afirmazioa hasieran: 

 
"Según los expertos en materia empresarial, las papeleras 

atraviesan una crisis generalizada que de no remediarse en los 
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próximos años puede poner en peligro más de mil puestos de 
trabajo."(61. IUK) 

 
Baina, esan dugun modura, ondoko lerroetan kazetariaren hizkeran 

asumitzen da bereizlariak esandakoak: 
 

"Las papeleras vascas, que realizan aproximadamente la mitad 
de la producción estatal y dan empleo a cerca de 6.000 trabajadores, 
pueden sufrir una grave crisis y la pérdida de numerosos puestos de 
trabajo sino se someten a una importante reforma."(61. IUK) 

 
Jarrera instituziozalea begi-bistan gelditzen da autobidearen aldeko 

erakunde politiko-administratiboek burutzen duten ekitaldiaren IUK-n, bertan 
kazetariak instituzioa legitimatu, herritarren ordezkari gisako papera 
azpimarratu eta, ondorioz, manifestaldirako deialdia (birritan) egiten du : 

 
"El proyecto oficial del trazado de la autovía de Leizaran ha 

recibido hoy el apoyo de los parlamentos de las dos comunidades 
implicadas en la obra: Euskadi y Navarra. En sesión conjunta las 
cámaras que representan la voluntad del pueblo vasco y del pueblo 
navarro han expresado su adhesión a la postura de la Diputación de 
Guipuzcoa..." 

 
La autovía(...)tiene que construirse porque así lo han decidido las 

instituciones, o lo que es lo mismo, así lo han decidido los navarros y 
los vascos. El próximo sábado, los ciudadanos tendrán ocasión de 
mostrar abiertamente su postura acudiendo a la manifestación que se 
celebrará en San Sebastián, respaldando con su presencia lo que hoy 
han expresado, también en la ciudad donostiarra, los parlamentos de 
Euskadi y Navarra"(85. IUK) 

 
Diskurtso bien (instituzioa eta kazetariena) asimilazioa eta integrazioa 

nabarmena da hainbat kasutan, ondorengo exenpluan kazetariak hitzegiten du: 
 

"A pesar de todo, las fuerzas políticas son conscientes de que el 
proyecto tiene que seguir adelante para que el terror no se imponga a 
las decisiones tomadas por instituciones democráticas"(136. IUK) 

 
 
Orain arte esan dugunaren kontrara, poliziak ETAkoak omen direnen 

aurka burututako atxiloketen inguruko IUKetan, ez dira ia informazio-iturriaren 
aipamenik egiten. Gainera, "según la policia" edota "según el Gobierno Civil" 
eta horrelakoak erabili behar izaten dutenean dena frogatutu/asumitu/ontzat 
ematen dute, esaldi guztiak aseberazioak direlarik: 

 
"Diez de los doce detenidos este fin de semana en Guipuzcoa 

durante la desarticulación del Comando Goiherri de ETA..." 
 
"El tercer integrante del Goiherri, que resultó herido al 

enfrentarse a la policía, cuando iba a ser detenido..." 
 
"En este zulo encontrado en la localidad guipúzcoana de 

Aizarnazabal, tenían escondido abundante armamento y explosivos,así 
como varios artefactos ya preprados."(87. IUK) 

 
Esandakoaren kontrara, OMENen estilokoa kontsideratua izan daitekeen 

IUK bat dator aurrekoaren ondoren, bertan esaldi bakoitza esan duenari 
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atxekitzen zaio gardenki. Bigarren IUK hau ETAkoak ehi direnen defentsan 
aritutako abokatuen prentsaurrekoari buruzko da: 

 
"...en lo que ellos (ustez ETAkoak direnen abokatuak) consideran 

que son impedimentos para ejercer su derecho a la defensa..." 
 
"De esta manera querían protestar por..." 
 
"presuntamente relacionados con ETA" 
 
"Según HB, el juez podría haber incurrido en un delito de 

prevaricación" 
 
"Según los abogados de la coalición abertzale..." (88. IUK) 

 
29. IUK-n, Omen-aren erabilera zuhurra, epaitegietako literaltasunaz 

loturik dator, fiskalak ofizialki salatutakoak erabiltzen dira omen baten ondoren:  
 
"En esta sesión comparece por su presunta participación..." 
 
"Según el fiscal, Paterra y sus compañeros colocaron en un 

puente una bomba..."(29. IUK) 
 
Esan dugunez, iturri informatiboarenganako menpekotasuna eta kasu 

batzuetan asko eta bestean gutxi aipatzearena, notiziaren 
eztabaidagarritasunaz dago lotuta. Adibidez, TVEBIn oso gustokoak dituzten 
titular eta IUK-n hasiera inpaktanteen ondoren, esandakoa batenbati leporatu 
beharko zaio. Elementu deigarriak azpimarratzeko osagarri formala 
perpausaren ordenu naturala aldatzea izaten da: subjektua-aditza-objektuaren 
ordez objektua-aditza-subjektua erabiliz. Ikus adibidea: 

 
"Votar a Unidad Alavesa podría ser lo mismo que votar al PSE-

PSOE, de ser ciertas las informaciones que atribuyen al partido 
foralista. Las insinuaciones las hacía esta mañana en Vitoria el teniente 
diputado y candidato a la diputación alavesa, Alberto Ansola..."(22. 
IUK) 

 
"Uno de cada tres ciudadanos vascos justifica la pena de muerte 

en caso de agresiones a niños, según una encuesta de IKEI"(18. IUK) 
 

Goikoa bezalako kasuetan, deigarritasun informatiboaren ordainez edo, 
IUK-ren elementurik inpaktagarrienak ekarri dituzte titular zein IUK-ren bloke 
nagusiaren hasierara. Ez da ordea, horrelakorik ematen legalitate eta ordenu 
politikoaren kontra ari diren mugimendu edota taldeen kasuan. Bigarren 
hauetan, esaldi deigarri horiek esan dituenaren identitatea eta gero etortzen 
dira. 

 
"Diez de los doce detenidos de este fin de semana en Guipuzcoa 

durante la desarticulación del Comando Goiherri de ETA, han sido 
trasladados hoy a Madrid. Entre ellos dos miembros del comando 
Maria Josefa Uzkudun y Antonio Cabello. El tercer integrante del 
Goiherri que resultó herido al enfrentarse a la policía cuando iba a ser 
detenido permanece ingresado en el hospital..." (87. IUK) 

 
Lehenago aipatu dugun diskurtso instituzional eta informatiboaren arteko 

txertaketa eta bategitea da esplizitazio geopolitikoen erabilera. Sarri, 
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kazetariak asumitzen du elkarrizketatuak edota iturriak planteatzen dituen 
termino geopolitiko-administrtiboak: "empresa estatal" (136. IUK), "producción 
estatal"(61. IUK), eta hoiek bezala: "congreso regional" (21. IUK). Baina, 
errazago egiten du terminologia onartze hori egungo eraketa politiko-
administratiboaz bat baldin badator. Kontrako kasuetan TVEBIko albisteak 
iturria aipatuko du. 

 
 
5.3.8.4.-Hartzailegoarekin interlokuzioa 
 
TVEBIko albistegietan ikusentzulearekin erabiltzen den interlokuzio 

moeta inpertsonalarena da, hau da,  nahiko neutroa. Hori baino zuzenagoak 
erabiliko diren kasuetan, gaztelerazko "usted" da maneiatzen dena. Edozein 
kasutan ere, badira IUK batzuk zeintzutan interpelazio erabat zuzenak egiten 
diren. 

 
"Un nuevo teléfono de llamada gratuíta, en funcionamiento a 

partir de este viernes, que le podrá aclarar a usted, por ejemplo, que 
son eso de las pensiones no contributivas"(92. IUK 

 
"¿Y de sexo? ¿Hablamos de sexo?. Sí, pero menos que son las 

dos y pico. ¿Y cómo andamos en eso los vascos? Pues,..." 
 
"Usted varón, acerquese a la fregadera y haga polvo la 

estadística"(18. IUK) 
 
"En definitiva, que usted puede darse una vuelta por aquí y 

conocerá la historia de muchas de estas piezas usadas..."(34. IUK) 
 
Diskurtso zuzenaren erabilera hauekin batera, bada TVEBIn, guk "jakina 

denari" deitu ditugun apelazioak: "ezaguna dena", "mundu guztiak dakienari" 
erreferentziak. Ikus ondoko adibideetan, nola hartzailegoaren "konplizitateaz", 
kazetariak hainbat afirmazio zabaltzen dituen. 

Drogen kontra mobilizatu diren ijitoen IUK-n bezala Euskadiko Ezkerraren 
biltzarrearen ondorengoan, hitzez gain, tono eta jestualki aurkezlearen 
mesfidantza ageri da, estudioan burututako elkarrizketan galderak egiteko 
moduan eta beroriek inplizitoa dauzkaten elementuak direla medio. Ikus 
adibideak, lehenak ijitoenaz eta ondoren EErenak: 

 
(Kazetaria): "¿Y en el caso de que haya gente que continúe 

traficando con droga? 
(Ijitoa): "Bueno eso lo trataremos luego. Porque seguramente 

igual los desterramos un año por ahí fuera, y luego según se porten 
pueden volver.  

(Kazetaria): ¿Cómo lograrán desterrarlos?¿Qué dice la ley 
gitana? 

(Ijitoa): Sí. Para eso tenemos  una ley también nosotros. Es un 
ley muy buena. Para el que sea malo, pues malo, para el que sea 
bueno, pues como bueno ¿no? 

(Kazetaria): Entonces ¿ellos obedecen, ellos se van?" 
(Ijitoa): Sí, sí. Yo he estado hablandoles. Tres días que llevo todo 

este tiempo y todavía no ha habido uno que me ha dicho que no. Muy 
bien" 

(Kazetaria): "Si perfecto, entonces es que ya saben ustedes. Yo 
no sé si hay un poco de confusión. pero se ha hablado, se habla de 
que ciertas familias, pues bueno, que se las mete en el saco de los 
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gitanos, digamos en la familia gitana, y se habla de familias gitanas que 
se están forrando de droga. Yo no sé si en realidad son familias gitanas 
o no son familias gitanas 

(Ijitoa): No, no son familias gitanas. 
(Kazetaria): Pero se dice que hay gente que se ha forrado a 

cuenta de esto, por decirlo de alguna forma. 
(Ijitoa): Eso se puede comprobar. Hay algunos que venden pero 

están las casas que no se puede entrar. 
(Kazetaria): No todos esos nombres que suelen salir 

habitualmente en la prensa... 
(Ijitoa): No son gitanos. Tenemos que dejar bien claro que no 

todas las personas que venden droga son gitanos."(59. IUK) 
 
Euskadiko Ezkerraren krisialdiari buruzko IUK-ren kasuan, tonu 

editorializatzailea eta negatibista hasieratik ageri da eta areagotu elkarrizketan 
jaurtitako galderetan: 

 
"Jon Larrinaga elegido (...)con menos de la mitad de los votos" 
 
"...cuarto congreso, caracterizado por una gran polarización..." 
 
"se busca el acuerdo y el congreso acabó casi como el rosario de 

la aurora..." 
 
"Parece que la brecha(...)se ha hecho más profunda"(86. IUK) 

 
 
5.3.8.5.-Idazteko modua 
 
Goiko pasartean landutako ideiaz erlazionatuta, alegia, idazteko orduan 

erabiltzen diren modu eta tonu (ahozkoak zein jestualak) desberdinak 
aztertzerakoan, badira hainbat elementu aipagarri. TVEBIko notizi-saioetan 
hizkera informatiboa neutroa eta distantea izan arren, badira bestelako kolorea 
erakusten dituzten IUK-k. 

Kirol eta gizarte-kulturako IUKetan hizkera, tematikoki bestelakoak diren 
IUKekin konparatuta askoz ere "sueltoagoa" da, literalagoa eta kazetariaren 
iritzia errazago emateko modukoa: 

 
"...final de encuentro que resultó  muy emocionante." 
 
"...lagunas rematadoras del equipo bidasotarra..." 
 
"...momentos más brillantes de los de Eibar..." 
 
"...Zuñiga, con manos y pies oportunísimos..."(68. IUK) 
 
"Sí, es un rueca, antigua por supuesto, pero no la que 

desencadenó el maleficio de la Bella Durmiente..."(34. IUK) 
 
"Está considerado como una de las principales figuras..." 
 
"...representante fundamental de la vanguardia madrileña..."(140. 

IUK) 
 
Printerrak sarri, notiziak baino agresibitate eta direkzionalitate gehiago 

erakusten du: 
-"Gitanos", drogen kontrako ijitoek burututako kanpañan 
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-"Euskera  Convocatoria irregular de plazas" eta notizian aipatzen da 
salaketa bat eta ez, titularrean bezala fakto bat. 

-"Vitoria: juicio por el atentado contra una empresa constructora" eta 
gero notizian esaten da  

 
"...juicio seguido en la Audiencia Provicial de Alava contra dos 

jovenes acusados de tentativa de atentado cotra la empresa..."(116. 
IUK)  

 
-"Conflictos" lan-munduari buruzko 138. IUK 
 
Ikusi dugun kasuetan, konfliktibitatea titularren bidez diskurtsiboki 

azpimarratua izaten denetan, nabaria da egungo ordenu politiko-
administratiboaren ertzetan bizi/ari direnen IUK-k izaten direla.  

Printerraren erabilera editorializantearen kasuan, batzuetan kontrakoa 
ere gertatzen da, alegia, printerrak bigundu egiten duela IUK-n esaten dena: 
txanpon jaleen auzian akusaturikoen asuntoan, printerrak "Parlamento vasco. 
Comisión de Instituciones e Interior" besterik ez diolarik, baina ikusi bezala 
hemen instituzioa da gaiaren subjektua. 

 
Aipatu dugun bezala, jeneralean, IUK desberdinen tratamenduan 

neutraltasunaren itxura gordetzen da. Notizi moeta batzuk aldiz, hasiera 
hasieratik negatibizatu egiten dira. Hauen artean leudeke: autobidea ("El 
proyecto de construcción de la autovía de Leizarán vuelve a ser hoy motivo de polémica."(57. 
IUK), lan-munduko IUKek("Los ganaderos vascos añaden sus protestas a la conflictividad 
laboral de los últimos días en Euskadi"(138. IUK), instituzio batzutako dinamika ("...la 
polémica vuelve a salpicar la vida municipal de Vitoria. Esta vez ha sido una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la que ha sembrado la discordia"(60. . IUK) 

 
Enfatizazioak, IUK osoei buruzkoak, ez dira gehiegi erabiltzen, baina 

badira kasuren batzuk: 
 

"Antes de despedirnos tenemos una última nota deportiva. Si la 
posible marcha de Aldridge es motivo de tristeza para la afición 
donostiarra, tienen sin embargo, otro motivo para alegrarse, ya que el 
Tour de Francia-1992, saldrá de San Sebastián" 

 
"Con esta buena noticia ponemos hoy punto final..."(142. IUK) 

 
Tonu negatibista antzematen da langabeziari buruzko IUK honetan: 

"Mal ha comenzado 1991 en lo que al mercado laboral se 
refiere."(91. IUK) 

 
 
5.3.8.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorte izeneko albistegiaren planteamenduan, aktualitatea notiziak 

jaurtitzen duen iturriaren metaforaz ilustra daiteke. Kazetariaren lana, notizia 
horiek, egunerokoa den zita informatiboaren bidez kanalizatzea da. 

Kazetariak profesionalki informazioarekin konpromezu bat du, 
ikusentzulearentzako zerbitzu publiko bat dena betez. 

 
Testualki, TVEBIren albisteetan nagusia da atxikimendu informatibo 

instituzionala. Halakoetan, gutxitan aipatzen da nork zuzendua den notizia, 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  225

kazetariak bere balio eta sinesgarritasuna ontzat ematen baititu. Kontrara, istilu 
edota eztabaidagarriak diren kasuetan beti aipatzen da nork esana/egina den 
deskribatzen dena. Diskurtso informatibo eta instituzionala txertatu eta 
bategiten dira Telenorteren albistegietan, batak beste osatuz eta indartuz. 

TVEBIren hizkera, formalki, neutroa eta estandarrak, terreno amankomun 
bat zabaltzen du "jakina dena" horrentzako, esparru horretan dabiltza elementu 
editorializanteak eta hainbat kasutan gutxiesleak. 

Elementu formal editorializanteak, printer eta lid-en erabilera deigarrien 
bidez gauzatzen da. Azpimarraketa hauek, egungo ordenu politiko-legalaren 
aldeko ardatzean lerrotzen dira beti.  

 
 
5.3.9.-TVEBIren emaitza koalitatiboen sintesia 
 
Televisión Españolak Bilbon duen emisio zentruaren albistegietan bi dira 

elementu koalitatibo nagusienak: instituzio politiko-administratiboei ematen 
zaien errola eta proiektatzen duten kolektibitate desartikulatuaren irudia.  

Lehenetik hasiz, aztertu izan ditugun bestelako telebista-kanaletan bezala, 
TVEBIren informazio-saioetan paper zentrala dute instituzio politiko-
administratiboek. Erakunde hauen bidez zirriborratzen da informazioaren 
esparru geopolitikoa, gizartearen baitako botere-egituraren elementuak 
aurkezten zaizkigu eta joku-arauak publizitatzen dira.  

Telenorteren albistegietan ez da Estatuko zein nazioarteko berririk 
aipatzen, komunitate autonomokoetara mugatzen baita bere edukinean. Beraz, 
autonomi elkartean eragina dituzten instituzioen esparrua eta TVEBIren arreta 
informatiboa parekatu egiten dira.  

Instituzio autonomikoen lan-dinamika eta zeregina zentralak dira 
Telenorten. Halere, aipatu beharra dago, eraketa autonomikoaz gain Estatu 
zentralarena ere presente dagoela albistegi honetan. Gobernu espainiarraren 
delegatua eta bestelako instituzioen presentziak markatzen du non kokatzen 
den instituzionalizazio autonomikoa: Estatuaren esparru orokorragoan.  

Aldi berean, "instituzioa" eta "herriaren" artean ematen den parekatzeaz, 
Euskal Herriak bere osotasunean, artikulazio instituzionalik ez edukitzean, ez 
du izakera kolektiborik Telenorteren informazio-saioetan. Izan ere, instituzio 
autonomikoak bertako biztanleriaren ordezkari modura aurkezten direnez, 
Nafarroa eta EAEren arteko amankomuneko elementuak maila 
instituzionalekoak dira soilik. Euskal herritarren arteko erlazio eta 
amankomuneko elementuetatik egungo instituzio autonomikoen bidezkoak 
bakarrik ageri dira.  

Gorago esan dugunez, instituzioei buruzko informazioak berezkoa duen 
lurraldetasunaren marka atxikitzen dio albistegiari. Baina, modu berean, 
gizartearen baitako artikulazio instituzionala nolakoa den adierazten du.  

 
Telenorteren edukinean aipagarriak diren elementu koalitatiboen artean, 

hasieran aipatu ditugun bi puntuetatik bigarrena, euskal nortasun kolektiboaren 
definizioa da. TVEBIren albistegietan ikus daitekeenez, Euskal Herria 
indibidualitatez osaturiko jende multzoa da, izakera kolektiboak garrantzirik ez 
duelarik. Euskal gizartea definitzerakoan, gizabanakoen arteko jarrera 
desberdinak eta banaketa aipatzen dira ezer baino gehiago. Nortasun 
kolektiboak inprimaturiko amankomuneko elementurik ez da ageri inondik. 
Gainera, euskal herritarren definizio kolektiboa egiten den kasuetan, 
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erreferentziak eta konparazioak EAEko lurraldeen artekoak izaten dira, 
xeheturiko herriaren irudia puztuz.  

Banaketa soziologikoaren adierazgarria litzateke gizartearen baitan 
ematen den desartikulazio eta gatazka sozialaren ateetan jartzen gaituen 
desoreka. Iritzi kontrajarriak eta helburu desberdinak aipatzen dira kolektibitate 
modura desadostasuna eta gatazka arrazoitzeko. Egoera istilutsu honen 
adierazgarriak ere badira instituzio politiko-administratiboen artean ematen 
diren enfrentamenduak, alderdien barne zein artean gertatzen diren arazoak 
eta hiritarren arteko desadostasunak. Baina, egoera honetan, instituzio politiko-
administratiboei ei dagokie oreka eta akordioaren aldeko pausuak ematearen 
lana.  

Erakunde politiko-administratibo eta alderdi politikoei zuzentzen zaien 
zeregin horren emaitza litzateke ongizate soziala bermatzea, pake soziala 
lortzea eta EAEko biztanleria, bere desadostasunean, orekatzea. 

Ongizatea eta hobekuntza azpimarratzen direnean eta etorkizunari begira 
jartzen denean, proiektatzen diren agente sozialen artean, aipaturiko 
instituzioez gain, enpresari eta teknikoak ageri dira. Guzti hauen emaitza, 
Europa idealizatuaren baitan, izango da hobekuntza soziala. Euskal Herriaren 
bizi-ingurua hirietakoa da, normaltasuna eta gehiengoaren bizimodua 
ilustratzerakoan ziutateetakoa da abiapuntua. 

Instituzioak, guztion alde ari direneko idealizazioaz jantzirik, demokrazia 
eta gehiengoaren defentsan arrazoitzen dira. Aitzitik, biolentzia eta 
gutxiengoaren marka dutenen estigmatizazio soziala nabaria de TVEBIn. 
Biolentzia politikoak ez du inolako arrazonamendurik albistegietan, eta ondorio 
eta kalte sozial zein materialak besterik ez dira ikustaraziko. Euskal Herri 
arazotsuaren irudia zabaltzen da Telenorteren albistegietan, biolentzia politikoa 
eta sozialak lortzen duten pisu informatiboa medio. Gainera, horri, lehen aipatu 
dugun desartikulazio soziala eta konfliktitbitatea gehitu behar zaizkio.  

 
TVEBIren albistegien baitan arakatuta ikusi ahal izan dugunez, kazetariak 

agintearen informazio iturburuekiko duen atxikimendua nabaritzen da. Instituzio 
politiko-administratibo eta ekonomikoen diskurtsoa eta tele-kanalearena 
parekatu eta berdindu egiten dira, sarri ezinezkoa delarik bata bestearengandik 
bereiztea. Instituzioengandik isurtzen den ofizialtasuna gorpuztu egiten da baita 
kazetarien diskurtsoan ere.  
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5.4.-TVENA-REN IKERKETA KOALITATIBOA 
 
5.4.1.-Lurraldetasuna 
 
5.4.1.1.-Lurraldea eta instituzio geo-administratiboen arteko 

erlazioa 
 
TVENAn ematen diren IUK gehientsuenak, guztiak ez esatearren, nafar 

komunitate autonomoan sortu eta eragin informatiboa dute. Lurraldetasun 
esparru hori eraikitzeko orduan, informazio instituzionala oso gai erabilia da. 
Udal, eskualde zein instituzio autonomikoek (lehendakaritza, legebiltzarra, 
Comptoen Ganbarak...) duten partehartze handiaz markatzen dute eragin 
informatiboaren mugak. Instituzioa notizia sortzaile ikaragarri modura 
agertzen da eta berezkoa duen influentzia-gune administratiboaz definitzen 
du nolabait albistegiaren erreferentzia-lurraldea.  

Telenavarraren kasuan, lurraldea eta instituzioaren arteko harremanak 
karakterizazio espezialaz ageri dira, alegia, tematikoki beste alorretakoak 
diren IUKetan (kirolak, kultura, gizartea...), egile insituzionalek partehartzea. 
"Fagotizazio informatibo" honen bidez  insituzioaren papera azpimarratzeaz 
gain, edozein ekitaldi moetak insituzio horien marka geografikoa asumituko 
du. 

Ondoko adibideetan ikus daitekeenez, instituzioaren papera oso 
garrantzitsua da, nafarroako lurraldeaz zerikusia duten, gai desberdineko, 
IUKetan 

 
"El Presidente del Gobierno de Navarra participará en la 

manifestación a favor de la autovía que tendrá lugar en San 
Sebastián el próximo dieciseis de febrero."(69. IUK) 

 
"El Ayuntamiento de Pamplona ha creado un equipo 

dedicado a la recogida de jeringuillas utilizadas por 
toxicómanos."(72. IUK) 

 
"Los presidentes de la comunidades por las que transcurre el 

camino de Santiago se reunen hoy en la capital gallega. Navarra ha 
presentado un proyecto para recuperar y revitalizar la histórica 
ruta"(38. IUK) 

 
"Un millón y medio de metros cuadrados en Sarriguren han 

pasado a engrosar el patrimonio de suelo público del Gobierno de 
Navarra. El Departamento de Ordenación del Territorio prevee 
construir para mediados de los años 90 en este terreno seis mil 
nuevas viviendas"(145. IUK) 

 
Aipatu bezala, instituzioaren nagusitasuna eta berezkoa duen marka 

geoadministratiboaz gain, bada TVENAko albistegietan, instituzioa eta herria 
kontzeptuen arteko sinonimizazioa dakarten elementuak, beste kanaletan ere 
ematen den bezala. Ondoko kasuan soma daitezkeenez gainera, 
metonimiaren bidez, nafar instituzioen ordezkariak eta Nafarroa gauza 
berberatzat proposatzen da: 

 
"Los presidentes de las comunidades por las que transcurre 

el camino de Santiago se reunen hoy en la capital gallega. Navarra 
ha presentado un proyecto para recuperar y revitalizar la histórica 
ruta." (38. IUK) 
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Gainera azpimarratzeko modukoa da nola enfatizatzen den nafar 

instituzioek eginikoak. Adibidez, goiko IUK berean, Santiobideari buruzkoan, 
behin eta berriro azpimarratzen da nafar instituzioen partehartzea 
onuragarria: 

 
-"Navarra ha presentado un proyecto para recuperar y 

revitalizar la histórica ruta." 
 
-"La experiencia Navarra serviría de guía..." 
 
-"La delegación navarra pidió y consiguió un objetivo más 

amplio..." 
 
-"Pero la representación navarra, encabezada por el 

Consejero de Turismo, fue el artifice de un acuerdo más amplio 
que, en gran medida, se basa en la experiencia ya desarrollada en 
la comunidad foral." (38. IUK) 

 
Albistegietan esaten denaren arabera, instituzioaren zeregina hain da 

garrantzitsua zeren oporrak hartzen dutenean dena geldirik dagoela dirudi. 
Ikus bestela segidako adibidea: 

 
"Tras el largo paréntesis vacacional la actividad se 

reemprende lentamente en Navarra. Estos son los titulares del día. 
Hoy ha quedado disuelto oficialmente el Parlamento." (124. IUK) 

 
Instituzio politiko-administratibo eta herriaren arteko sinonimizazio 

honetan, nabaria da Nafarroa Estatu espainiarreko dinamika instituzionalean 
kokatzearen joera. 

 
"Hacemos el balance de cuatro años intesos de arduo trabajo 

en una institución que representa a todos los habitantes de la 
Comunidad Foral, el parlamento de Navarra." 

 
"Once años de solera que avalan la institucionalización de la 

democracia navarra en el marco constitucional de España es el 
espejo transparente de la opinión pública y el instrumento que 
protege el autogobierno de una pequeña comunidad 
autónoma."(124. IUK) 

 
Instituzioa eta biztanleriaren arteko harreman eta lotura, Tajadura 

kontseilari nafarraren hitzetan, zerga ordainketan ere gauzatu daiteke, 
segidan ikus dezakegunez: 

 
"Se financia conforme al plan establecido de saneamiento de 

los ríos de Navarra. Es decir, lo que todo ciudadano de Navarra en 
el año 1989 pagamos en el recibo del agua..." (77. IUK) 

 
Albistegian erabiltzen den hizkera administratibistak, erabat asumitutzat 

ematen ditu egungo antolamendu geopolitikoaren oinarriak, esate baterako 
Nafarroa eta Estatuko beste lurraldeen karakterizazio eta erlazioena:. 

 
"Navarra es una de las autonomías con precios en el 

mercado superiores a la media nacional, concretamente en nuestra 
comunidad(...) 
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Navarra, junto con Asturias y Cantábria, autonomías 
uniprovinciales con renta percápita alta, ocupan posiciones con 
precios en el mercado superios a la media nacional."(78. IUK) 

 
Bestalde, ugari dira NFK-ko biztanlegoaren ongizate maila hobetzearen 

alde insituzioek egiten dutenaren aipamenak, beti ere Estatuaren marko 
orokorra azpimarratuz: 

 
"...se consiguió la conclusión del desarrollo institucional 

previsto en el amejoramiento del fuero y el impulso en el orden de 
los servicios y de las dotaciones públicas."(124. IUK) 

 
"Treinta mil navarros tienen seguros médicos privados. La 

calidad de la sanidad pública en nuestra comunidad hace que la 
cobertura privada sea inferior a la del resto de España." (71. IUK) 

 
Instituzio administratiboez gain, sarri ageri dira TVENAn talde politiko, 

ekonomiko, sindikal, enpresarial, deportibo zein sozialak nafarrora mugatzen 
dutenak beraien eginbeharra: UPN, UAGN, AIN...Hauen bitartez, interes 
esparrua Nafarroarekin identifikatzen da, esklusiboki. 

 
"Hoy se celebra el día mundial de los derechos del 

consumidor. Fuerzas Eléctricas de Navarra ha querido contribuir en 
su conmemoración con la publicación de un libro..." 

 
"Este volumen ha señalado, colectivo e interdisciplinar, trata 

sobre los actuales problemas de protección jurídica de los 
consumidores tanto en España como en la Comunidad 
Europea."(43. IUK) 

 
"El centenario del baloncesto también cuenta con su 

programa de actos en Navarra." (148. IUK) 
 
"Dagoenekoz, hainbat arlotako langileak loturik daude 

protestari, eta, ostiralean areagotuko da Estatu mailan, eta, baita 
Nafarroan ere."(146. IUK) 

 
Ildo beretik, Gabriel Urralburu, PSNko kandidatuak, mitin baten, 

laburbiltzen du TVENAn erabiltzen den zedarriztatze geoadministratiboa: 
 
"En cuatro años Navarra va a dar que hablar, pero va a dar 

que hablar bien, porque vamos a ser la región española más 
desarrollada, o más que cualquiera otra porque vamos a ser la 
región española que mejor atienda y distribuya el bienestar o más 
que cualquiera. Porque nos vamos a parecer como una gota de 
agua a las regiones más avanzadas de Europa "(152. IUK) 

 
Egungo antolaketa geoadministratiboa haustearen aldeko iritzi bakarra 

emanez Herri Batasuna azaltzen da independentzia bezalako 
erreibindikazioak eginez; 40 zenbakia daraman IUK-n esaten da: 

 
"Para los dirigentes del partido abertzale, en Europa estan 

aflorando en estos momentos los deseos de independencia de 
naciones hasta ahora sometidas a otros estados, y por lo tanto, es 
el momento de reivindicar este derecho para Euskadi." (40. IUK) 
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Argumentalki aurrerago joanez, hauteskunde sasoian HBko mitin baten, 
hautagai batek planteatzen du espainiar eta euskal herritarra izatearen arteko 
kontrakotasuna: 

 
"El número nueve de la lista de Herri Batasuna al parlamento 

foral, se refirió a la Fuerzas Armadas españolas como ejercito 
invasor y repudió la entrada en la OTAN."  

 
"...por eso yo ahora mismo, y hace ya meses, dije no y no al 

ejercito español. No." 
 
"...rebeldía a una educación que dijo, sólo pretende 

españolizarles."(152. IUK) 
 
 
5.4.1.2.-Notizigarritasun esparrua 
 
Esan dugun bezala, TVENAren ikuspegi informatiboa Nafarrotik 

Nafarrora begira dagoena da. Albistegi honetan ez dira Estatua zein 
nazioarteko berririk sartzen, beraz komunitate autonomoarena da definitzen 
den informatizio esparrua. Telenavarraren kasuan, koantitatiboki garbi ikusi 
ahal izan dugunez, IUKetatik erdia NFK-koak dira, bertan sortu edota bertan 
eragina dutenak. Gainera, hori gutxi balitz, hauetariko batzuk, 
hiriburuzentrismo usaia dute, Iruñean kokatzen dituztelako hainbat 
zehaztasun. Esate baterako, intsulina xiringak biltzeko udal-zerbitzuari 
buruzko IUK-n, detaile handiz ematen dira Iruñear kaleetako izenak. Honekin 
agerian uzten da erreferentzia marko gisa duguna oso murritza dela, gainera 
Iruñeazentrikoa: 

 
"El primer día llamaron la atención por el gran número de 

jeringuillas recogidas: la arboleda del puente de San Pedro con 
235, la calle Errotazar entre Joaquín Beunza y Nabascues con 
186... "(72. IUK) 

 
TVENAk geografikoki duen kokagune eta abiapuntua non dagoen ongi 

adierazten duten adibideak dira honakoxeak: 
 
"La autovía del norte, la que unirá en un futuro a Pamplona 

con San Sebastián..."(144. IUK) 
 
"...información sobre el acto conjunto que este mediodía han 

celebrado los parlamentos de Navarra y de la Comunidad 
Autónoma Vasca..." (97. IUK) 

 
"La autovía Navarra-Guipuzcoa..." 
 
"Nafarroa eta Eusko Lurraldeko parlamentuak Donostian 

bildu dira eguerdian autobidearekin bat egiteko."(97. IUK) 
 
Izan ere, autobidearen IUK desberdinetan, sarri "Nafarroan hau" eta 

"EAEn aldiz beste hau" adierazten duten IUak aurkitzen dira: 
 
"Y cuando en Guipuzcoa comienzan las preparaciones del 

terreno, en el tramo navarro, el avance es notable en la 
construcción de la autovía del norte. A vista de pájaro, los 28 
kilómetros del proyecto que discurren por la Comunidad Foral 
conforman un tajo de trabajo conjunto" 
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"La autovía del Norte, la que unirá en un futuro a Pamplona 

con San Sebastián, tiene una longitud de 45 kilómetros. De ellos 28 
corresponden a Navarra." 

 
"Aditzera eman dutenez, aldez aurretik ezarritako epeak 

betetzen ari dira, oro har, Leitzaran eta Sakanako autobideei 
dagokionez. Diren atzerapenak suertatu omen dira 
eguraldiarengatik, azken hilabete terdietan euria egin duelakoz. 
Gipuzkoan ez dira hasi lanak..."(144. IUK) 

 
Nafarroako mugak ez dira informatiboki askotan gaindituak izaten.  
Badira ordea, Estatu mailan gertatuko direnak Nafarroan nolako 

proiekzioa izango duten zehaztuz datozenak. Tankera honetako IUKen bidez, 
Estatu espainiarreko erreferentzialtasuna sortzen da marko orokor gisa. 

 
"Varios trenes se verán afectados hoy en Navarra por los 

paros parciales convocados por el comité de empresa de RENFE." 
TVENA-(129. IUK) 

 
"Continúan los conflictos laborales en el sector público. Hoy 

terminan los tres días de huelga en CAMPSA que han provocado 
ya en Navarra algún problema de desabastecimiento" TVENA-(146. 
IUK) 

 
"Hoy se celebra el día mundial de los derechos del 

consumidor. Fuerzas Eléctricas de Navarra ha querido contribuir en 
su conmemoración con la publicación de un libro..." TVENA-(43. 
IUK) 

 
"Cumbre autonómica en el corazón de la ruta jacobea. El 

presidente del ejecutivo foral, Gabriel Urralburu, y los titulares de 
Galicia, La Rioja, Aragón y Castilla-León han firmado este mediodía 
en Santiago de Compostela dos convenios para coordinar sus 
actuaciones en la recuperación del camino de peregrinos. La 
experiencia navarra serviría de guía." TVENA-(38. IUK) 

 
Hego Euskal Herri osoa informatiboki inplikatuko duten IUK gutxi daude 

Telenavarran, hauen artean daude ETAren kontrako ekintza polizial 
(atxiloketak) zein instituzionaletan (autobidearen alde eta ETAren kontrako 
deklarazioetan) edota Golkoko Gerraren Kontrako Euskal Komisioaren 
ekintzen bidez.  

Gainera, kontuan hartu beharrekoa da EH-4ko esparrua duten IUK 
askotan, sistemaren ordenuarentzako polemikoak izan daitezkeela: HBren 
deklarazioak autodeterminazio eta independentziaren alde, autobidearen 
ingurukoak, ETAkideak omen direnen atxiloketak, Golkoko gerraren aurkako 
manifestazioak, Aberri Egunaren ospakizuna. Negatibizazio arrisku horietatik 
libre leudeke kirol IUK-k, alegia, pilota eta xakeari buruzkoak. 

Edozein kasutan, Hego Euskal Herri osora zabal daitezkeen IUKetan 
ere, nafar bertsioa azpimarratzen da: 

 
"La enmienda fue defendida por la corriente Renovación 

Democrática, mayoritaria entre los afiliados de Navarra"(100. IUK) 
 

Gainera, Nafar Foru komunitateera "mugatu behar" hori, hauteskunde 
garaian agerian gelditzen da EH-4 osora zabalduta dauden alderdien 
presentzia oso eskasa delako edota alderdi horiek Nafarroako mugetatik 
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kanpo gelditzen diren ekitaldien berri ematen ez delako. Esate baterako, ez 
da ia ezer esaten PNV edota EE alderdiei buruz. 

Bada, ordea, beste modu bat Nafarroako mugak gaindituko duena, 
Estatu espainiarreko zabaltasun osoa hartuz: lehen kategoriako kirol taldeen 
berri ematerakoan, alegia futbolean edota eskubaloian. 

 
IUK bakar baten, naturarekin zerikusia duenaz, gainditzen da EH-7ren 

baitan mugaketa administratiboa, lurrikara baten IUK-ri buruz ari gara: 
 
"Un temblor de tierras cuyo epicentro ha estado en la 

localidad francesa de Olorón ha afectado a Valcarlos, Burguete, 
Isaba y el Valle del Baztán"(125. IUK) 

 
 
5.4.1.3.-Esplizitazio geokomunitarioak 
 
Ez dago zalantzarik, Telenavarraren lekutzea Nafar Foru komunitatea 

dela. Izan ere, bertako erreferentzialtasun geopolitiko-administratiboa da 
nagusi. Ugariak dira "nuestra comunidad", "comunidad foral navarra" edota 
"Navarra" bezalako esplizitazioak. Tokizenak ere, portzentualki hein handi 
baten Nafarrora mugatzen dira. 

Estatu mailako aipamenak egiterakoan erabiltzen den esplizitazio moeta 
nagusiak gazteleraz "España" edota "nacional" izaten dira eta euskaraz aldiz 
"Estatua". 

 
"...beste lekutan baino aseguru gutxiago dagoela, % 5a 

Nafarroan eta %18a Estatuan." 
 
"Esta proporción es muy inferior en la Comunidad Foral a la 

media española, que se sitúa entorno al 18% de la población 
asegurada" (71. IUK) 

 
"...Estatuko mediaz gorako prezioa dugu beraz." 
 
"Navarra es una de las autonomías con precios en el 

mercado superiores a la media nacional." TVENA-(78. IUK) 
 
EH-4 edota EH-7ko esplizitazio geopolitiko zuzenik ez da egiten, nahiz 

eta Ekintzen Sujektuak edota Ekintzen kokapenak NFK-ko esparrua baino 
zabalagoa eduki. 

 
"Tres personas han sido detenidad por la policía en Echarri 

Aranaz y Arbizu...El primero de ellos ya fue detenido en diciembre 
pasado en la redada que la policía llevó a cabo en Navarra tras la 
desarticulación de un comando de ETA en Francia..." (73. IUK) 

 
Hego Euskal Herri osoa sartu zitekeen IUKetan ere, berori ukatu (ETAri 

buruzko berrietan ez da erakunde harmatuak duen proiekzio geografiko osoa 
aipatua izaten) ala nafartasuna azpimarratzen da elementu diferentziagarri 
gisa. Izan ere, "nuestra comunidad", "comunidad foral navarra" edota 
"Navarra" ugariak diren moduan ez da horrelakorik egiten EH-4kin: 

 
"La enmienda fue defendida por la corriente Renovación 

Democrática, mayoritaria entre los afiliados de Navarra" TVENA-
(100. IUK) 
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Euskal Herria, "El norte" bezala deitua agertzen da, autobidearen 
eraikuntza ardatz gisako berrietan. Aipamen geografiko hutsa den horretan, bi 
instituzio autonomiko lekutzen dira: 

 
"El presidente Gabriel Urralburu acudirá el próximo día 16 de 

febrero a San Sebastián para participar en la manifestación de 
apoyo a la autovía del norte (...) 

La invitación dirigida también al lehendakari Ardanza, surgió 
ayer en el seno de la Comisión de seguimiento de los acuerdos 
alcanzados por los partidos en el pacto de Ajuria Enea. En la 
manifestación se pedirá el apoyo a un proyecto de comunicación 
que unirá en el futuro a Navarra con Guipuzcoa."(69. IUK) 

 
"Nafartasuna"-ren definizioak beste aurpegi bat ere erakusten du kutsu 

emozional eta ez-arrazionala azalduz, sentimendu gisa planteatzen denean: 
 

"La inclinación al sentimentalismo la ponía la presencia de 
las dos navarras en el equipo del Este..." (127. IUK) 

 
"Y el tercero y el más cercano sería Juan Antonio 

Goicoechea, uno de los máximos culpables de la nueva imágen del 
Barça. Para Goico será un partido especial pero primero será la 
victoria y luego después la nostalgia."(39. IUK) 

 
Esan bezala, gutxi dira Euskal Herria bere osotasunean, edota bere 

Hegoa hartuko duten IUK-k, eta hauen artean are eta arraroagoa esplizitazio 
komunitarioa ezagutuko dutenak. Salbuespen txiki bi, Golkoko gerraren 
kontra antolatu zen talde baten izena da  

 
"La convocatoria la había realizado la Comisión Vasca contra 

esta contienda bélica." (74. IUK) 
 
eta Iruñeako ikastolak antolatutako xake lehiaketa baten berri ematean  

 
"El gran atractivo será el enfrentamiento Euskal Herria-

URSS." (44. IUK). 
 
Kontuan hartu behar da aipaturiko bi horietan, esplizitazio geografiko-

komunitarioa izen literal batetik datorrela, alegia gerraren kontrako 
komisioaren izena eta ikastolak antolatutako norgehiagoka literalki irakurriak 
izan direla. Guk horiek, "esplizitazio geokomunitario emanak" deitu ditugu, 
kazetariak eta kanaleak bere kabuz erabiliko/erabiltzen dituen formetatik 
bereizteko. 

"Esplizitazio eman"-en artean kokatu behar dira hau bezalakoak ere, 
zeintzuren bidez Nafarroa errejio gisa agertzen den: 

 
"Del Burgo es partidario de la fusión entre regionalistas y 

populares."(98. IUK) 
 
Adjetibo posesiboen erabilerari buruz, TVENAren albistegietan,  "nuestra 

comunidad" edota euskarazko "gure lurraldeetan" dira erabiltzen diren 
bakarrak. Bi kasu horietan NFK-ri buruz hitzegiten da, zalantzarik gabe, eta 
kontestutik deduzitu daitezkeen konnotazio administratibo-autonomikoak ditu. 
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Eguraldiari buruzko berrietan, Telenavarraren kasuan, medio aldetik 
garrantzi gehiegirik gabe doan IUK honetan, meteosat baten gainean, Offean 
tenperatura eta zeruen egoeraren aipamena egiten da. Informazio hotza eta 
esplizitazio guztiak maila geografikoan mugitzen dira. 

 
 
5.4.1.4.-Medioaren kokapena 
 
Aurreko azpiatalean aztertu dugun bezala, Hego Euskal Herriko berriak 

aipatzen direnean, inoiz ez da esplizitazio geokomunitariorik egiten, eta beti 
ere "geu-eurak" moldea erabiltzen da. Autobidearen kasuan bezala besteetan 
ere, Nafarrotik hartzen den ikuspegia azpimarratzen da, bertan kokatzen baita 
kazetaria.  

 
"Y cuando en Guipuzcoa comienzan las preparaciones del 

terreno, en el tramo navarro, el avance es notable en la 
construcción de la autovía del norte. A vista de pájaro, los 28 
kilómetros del proyecto que discurren por la Comunidad Foral 
conforman un tajo de trabajo conjunto" 

 
"La autovía del Norte, la que unirá en un futuro a Pamplona 

con San Sebastián, tiene una longitud de 45 kilómetros. De ellos 28 
corresponden a Navarra." 

 
"Aditzera eman dutenez, aldez aurretik ezarritako epeak 

betetzen ari dira, oro har, Leitzaran eta Sakanako autobideei 
dagokionez. Diren atzerapenak suertatu omen dira 
eguraldiarengatik, azken hilabete terdietan euria egin duelakoz. 
Gipuzkoan ez dira hasi lanak..." (144. IUK) 

 
Kazetariaren kokapenari buruz hona adibide batzuk, ikuspuntua beti 

Nafarroatik abiatuta dela erakutsiz:  
 

"...información sobre el acto conjunto que este mediodía han 
celebrado los parlamentos de Navarra y de la Comunidad 
Autónoma Vasca..."  

 
"La autovía Navarra-Guipuzcoa..." 
 
"Nafarroa eta Eusko Lurraldeko parlamentuak Donostian bildu 

dira eguerdian autobidearekin bat egiteko." TVENA-(97. IUK) 
 

"Este lunes, 23 de febrero, será recordado como el día en el 
que los parlamentos de Navarra y la Comunidad Vasca celebraron 
un acto conjunto a favor de la autovía del norte. " 

 
"Este mediodía ha tenido lugar en San Sebastián el acto 

conjunto de los parlamentos navarro y vasco a favor de la autovía 
del norte"(97. IUK) 

 
Beste adibide baten esan bezala, Leitzarango autobideak, "Autovía del 

norte" izena ezagutuko du, baina kanalea Nafarroan kokatzen da, bertatik 
hitzegiten du. Ikus ondoko adibideak bestela: 

 
"Adjudicadas las obras para la preparación del terreno por 

donde se construirá el tramo guipucoano de la autovía Pamplona 
San Sebastián." 
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"Esta mañana (...) alcaldes de municipios de Navarra y 
Guipuzcoa afectados por la construcción de esta autovía..."(144. 
IUK) 

 
 
5.4.1.5.-Erreferentzialtasuna eta konparazioa 
 
Televisión Españolak Nafarroan duen zentruaren albistegien IUKetan, 

konparazio edota erreferentzi zabalagoak bilatzen direnean, bi moetatakoak 
erabiltzen dira. Lehenak Estatu espainiarreko datu globalak maneiatuko ditu, 
bigarrenak Estatua osatzen duten beste komunitate autonomoenak: 

 
"Esta proporción es muy inferior en la Comunidad Foral a la 

media española, que se sitúa en torno al 18% de la población 
asegurada con alguna compañía médica privada." (71. IUK) 

 
"Navarra es una de las autonomía con precios en el mercado 

superiores a la media nacional." 
 
"Navarra junto con Asturias y Cantabria, autonomías 

uniprovinciales con renta percapita alta, ocupan posiciones con 
precios en el mercado superior a la media nacional." TVENA-(78. 
IUK) 

 
"...la institucionalización de la democracia navarra en el 

marco constitucional de España..." (124. IUK) 
 
"El implantador de iones instalado en la AIN es el único de 

España capaz de tratar piezas industriales" (75. IUK) 
 
Esan bezala, bigarren lekutze geografikorako elementuak inguruko 

probintziekin bilatzen ditu, baina hauek Euskal Herrikoak direnean ez da hori 
inoiz esplizitoki adierazten: 

 
"La industria navarra especializada en la metalurgia, y 

también la del Pais Vasco, Rioja y Aragón por su proximidad, 
pueden beneficiarse de ..." (75. IUK) 

 
"El cuarto congreso de Euskadiko Ezkerra, celebrado este fin 

de semana en Lejona ha aprobado la integración del partido en la 
Internacional Socialista. La enmienda fue defendida por la corriente 
Renovación Democrática mayoritaria entre los afiliados de 
Navarra."  (100. IUK) 

 
Gainera, beste IUK baten, ikonikoki eta ahoz ere adierazten da nolakoa 

den Nafarroaren kokapena. Izan ere, nafar legebiltzarraren hamargarren 
urteurrena ospatzen denean, edifizioaren kanpokaldean Estatuko komunitate 
guztietako banderak agertzen dira parekaturik (kokapen geoadministratiboa 
garbiki azalduz), eta esaten da: 

 
"De junio del 88 a junio del 89, el Parlamento celebró su 

cumpleaños, diez años que reunieron aquel 23 de abril a 
representantes de todas las instituciones legislativas autonómicas, 
al presidente del Senado, a personalidades políticas, del mundo de 
la economía y de la cultura" TVENA-(124. IUK) 
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Baina, bada Estatu espainiarreko erreferentzialtasun praktiko eta 
zehatzaren gainetik beste bat maila sinbolikoagoan. Europaren marko orokor 
eta positibizatua ageri da TVENAn, beste telebista kanaletan gertatzen den 
bezala, helburu idealizatu modura zirriborraturik: 

 
"...dotar a Navarra de una infraestructura que la puede hacer 

competitiva con las comunidades europeas" TVENA-(124. IUK) 
 

"Este volumen ha señalado, colectivo e interdisciplinar, trata 
sobre los actuales problemas de protección jurídica de los 
consumidores tanto en España como en la Comunidad 
Europea."(43. IUK) 

 
"La religiosa navarra Juana Elizondo Leiza ha sido nombrada 

en Roma Superiora General de la Congregación Hijas de la 
Caridad. Esta orden, que celebra estos días su asamblea general, 
atiende más de tres mil centros en todo el mundo...(...) En España 
fueron conocidad por las Casas de la Caridad antecedentes de los 
centros sanitarios." (147. IUK) 

 
 
5.4.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Lurraldetasunaren definizioan, Telenavarrak erabiltzen dituen gaiak, 

nolako esplizitazio geopolitikoak pantailaratzen dituen, non kokatuz hitzegiten 
duen, non bilatzen duen erreferentzialtasun zabalagoa eta zeintzurekin 
aurkitzen duen konparazio puntua dira elementu garrantzitsuak. 

Ezer baino lehenago, gogoratuko dugu TVENAko albistegietan, ez dela 
Estatu zein nazioarteko albisterik ematen, beraz komunitate autonomo 
mailara mugatzen du bere zeregin profesionala. Eta lan honetan, propioa 
kontsideratzen den lurraldea definitzeko orduan instituzio politikoen 
superpresentzia ageri da begien bistan.  

Komunitate autonomo maila orokorrean bezala, eskualde zein udal 
instituzioen presentzia informatiboa nagusia da Telenavarra delako 
albistegian. Subjektu instituzionalen nagusitasun horrek, instituzioek berezkoa 
duten eragin-esparrua, tokizen eta eraketa geoadministratiboa isladatu egiten 
dira albistegi beraren edukinean. 

Insituzioaren superpresentzia bi motatako ondorioak ditu 
informatiboetan: instituzioa legitimatuz eta berorren hizkera geopolitikoa 
asumituz. 

Lehenaren arabera, Telenavarrako albistegietan "instituzioa" eta "herria" 
parekatuta daude. Batak bestea errepresentatzen du eta bere alde egiten du 
lan, eta horren ondorioz hobekuntza eta garapen tekniko-soziala gauzatuz 
doa. 

Bigarren puntu modura, instituzioek duten eraketa eta eragin esparrua 
ontzat eta erabilgarritzat hartzen du TVENAk, eta beraiek erabiltzen duten 
antolaketa geopolitikoa birsortuta agertzen da, nafar herritar zein osakera 
geopolitikoa arrazoituz.  

 
Esandakoaren ildotik, Telenavarraren albistegiak osatzen duten notizia 

gehienak Nafarroakoak dira, bertakoa dutelarik notizigarritasun esparrua. 
Baina, gainera, inguruko komunitate autonomo zein Estatu espainiarreko 
osotasunari erreferentziak egiten zaizkienean beti azpimarratzen da nafarren 
ikuspegia. Ez dago zalantzarik non duen abiapuntu TVEk Iruñean duen 
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zentruaren notiziarioetan. Euskal Herriaren osotasuna aipatzen ez den 
bezala, Estatu espainiarreko marko orokorra presente izaten da azterturiko 
albistegietan. 

 
Esplizitazio geokomunitario gehienak nafar komunitate eta Estatu 

espainiarrekoaz dute zerikusia. Euskaraz eta gazteleraz berdinak ez izan 
arren "nuestra comunidad" eta "España" edo "nacional" dira gehien erabiltzen 
direnak. Modu grafikoan adierazita, eguraldiaren berri ematean Nafarroako 
mapa (grafismo elektronikoz buruturikoa) isolatu bat ageri da inguruan inolako 
erreferentziarik ez duela. 

Aipatuak izaten diren IUKen esplizitazio emanak errepikatzen dira 
informazio testualean. Euskal Herriak bere osotasunean duen izakera politiko-
soziala ez da inoiz aipatua izaten. 

 
Eguraldiaren berri ematean ez bezala, inguruko autonomi elkarte zein 

Estatuen erreferentzialtasuna edota konparazio puntua bilatzen denean, 
Estatu espainiarra da nagusi bezain garbia. Estatu espainiarra da Nafar 
Komuninate Foralean gertatzen direnak erlatibizatzeko esparru erabiliena. 
Euskal Herriak ez du erreferentzialtasun esplizitorik ezagutuko, are eta 
gehiago, inguruko beste lurralde autonomoekin parekatuko da Nafarroarekin 
konparatu beharreko IUKetan. Estatu espainiarrekoaz gain, Europa idealizatu 
eta "urrruti" samarraren figura ageri da IUK-ren baten. 

 
 
5.4.2..-Nortasun kolektiboa 
 
5.4.2.1.-Izakeraren definizioa 
 
Telenavarraren albistegietan ez da testualki, eta modu esplizitoan, 

nafartasun indibidual zein kolektiboari buruzko elementurik eskeintzen. 
Komunitate autonomo gisa duen gorpuzkera eta eraketa politiko-
administratiboa eta horren ondorio sozialak azpimarratzen dira gehiago, 
azterketa koalitatibo honen beste azpiataletan ikusi dugun bezala  

Nortasun indibidualak ez du beraz osagarri esplizitorik aurkituko 
albistegietan, bai aldiz, kolektibo gisa dituen instituzioen bidez izakera propioa 
proiektatuko: 

 
"Hacemos el balance de cuatro años intesos de arduo trabajo en 

una institución que representa a todos los habitantes de la Comunidad 
Foral, el parlamento de Navarra." 

 
"...la institucionalización de la democracia navarra en el marco 

constitucional de España es el espejo transparente de la opinión 
pública y el instrumento que protege el autogobierno de una pequeña 
comunidad autónoma."(124. IUK) 

 
Aipaturiko izakera instituzionalak ez du zergatik homogeneitate 

politikoaren sinonimoa izan beharrik, ondoren ikus daitekeenez: 
 

"Una etapa marcada por el pluralismo y la fragmentación política. 
En los escaños siete grupos parlamentarios pertenecientes a ocho 
formaciones, ninguna de las cuales, por sí misma, obtuvo la mayoría 
suficiente para formar gobierno."(124. IUK) 
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Esan bezala, nafartasuna ez da definigarri gisa gehiegi erabiltzen den 
elementua. Salbuespen bi aurkitu ditugu lagina osatzen duten 
Telenavarretan. Bietan, gizabanakoei buruzko aipamenak dira, eta bietan 
nafarrak izateak notizigarritasun maila goratzen duela dirudi.  

 
"La religiosa navarra..."  
 
"Esta navarra de 64 años..." (147. IUK)  

 
Nafarrenganako hurbiltasun hori, ondoko adibidean entzun daitekeenez, 

sentimenduen esparruan kokatu beharreko elementu gisa somatzen da: 
 
"La inclinación al sentimentalismo la ponía la presencia de las 

dos navarras en el equipo del Este..." (127. IUK) 
 
"Y el tercero y el más cercano sería Juan Antonio Goicoechea, 

uno de los máximos culpables de la nueva imágen del Barça. Para 
Goico será un partido especial pero primero será la victoria y luego 
después la nostalgia."(39. IUK) 

 
 
5.4.2.2.-Arraza 
 
Arrazari eginiko aipamenik ez dago TVENAn, aurkitu dugun adibide 

bakarrak animaliei buruzkoak dira. 
 

"Los potros de la tierra, de raza Burguete, son cada año la 
especie más buscada por todos los que se acercan a la feria de 
Tafalla" (102. IUK) 

 
 
5.4.2.3.-Azpikomunitateak 
 
Lagina osatzen duten albistegietan ez da gehiengo soziala osatzen duen 

komunikatetik kanpo bizi deren bestelako talde, azpitalde edo kolektiboei 
buruzko aipamenik aurkitu. 

 
 
5.4.2.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenavarrako albistegietan nafartasunaren definizioak ez du modu 

esplizitorik ezagutzen. Albistegietan agertzen diren berrien bidez, izakera 
indibiduala zein kolektiboak ez du elementu definigarririk. Bai aldiz, 
instituzioen bidez ematen den notizietan, hauetan, izakera kolektiboa eta 
instituzionala bat dira. Instituzioek, herritarren ordezkapenaz jazten diren 
neurrian eskuratzen duten legitimitatea proiektatzen dute, nortasun 
kolektiboaren espilu gisa ageriz. Bestelako, nortasun indibidual zein 
kolektiboaren elementu definigarririk ez da aurkitu izan Telenavarrako 
notiziarioetan. 

Bestalde, gehiengoaren nortasun kolektiboa definitzeko orduan erabilia 
izaten den azpitalde edo azpikomunitateen erreferentziarik ez da somatu 
hemen. Komunitate homogeneo eta bakarraren eredua plazaratzen da 
eguneroko TVENAn. 
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5.4.3.-Kultura eta Hizkuntza; Euskara 
 
5.4.3.1.-Kultur-berriei emaniko lekua 
 
Oso murriztua da kultur arlo tematikoko IUKen presentzia Telenavarra 

albistegian (IUK-n %4,2a). Aztertzen ari garen laginan, oroharturik, bi besterik 
ez dira kulturari buruzkoak: music-hall espektakulu baten berri emango duena 
eta pintura erakusketa bati buruzkoak.  

 
 
5.4.3.2.-Kultura euskalduna eta kanpokoa hemen 
 
Aipaturiko bi IUK horietan, ez da aipatzen euskal kulturarekin zerikusia 

duen inolako elementurik. Izan ere, esaniko ekitaldiak notizi-saioan txertatuak 
izateko arrazoi hutsa nafar lurraldean ospatuak izatea dateke.  

 
 
5.4.3.3.-Euskararen erabilera; euskararen inguruko konnotazioak 
 
Euskarak presentzia markatua du TVENAn, albistegien amaiera aldean, 

eguneko titular gisa aipatuak izan diren IUKen euskarazko bertsioa egiten 
denez. 

Euskaraz eginiko aipamen horietan, geoesplizitazioak ez dira kasu 
guztietan egituraketa politiko-administratibo hutsak. Esate baterako, "gure 
herrialdea" modukoak agertzen dira eta, gazteleraz ez bezala "Estatua" 
esamoldea erabiltzen da Espainia alboratuz. 

 
Aztertuak izan diren Telenavarraren albistegietan, euskarari buruz bi 

aipamen daude, biak ikutu politikoa dituzten IUKetan kokatuak: Leitzarango 
autobidearen berri ematen duen IUK-n lehena eta hauteskunde sasoian Herri 
Batasuna alderdi politikoak eginiko deklarazio batzuetan bestea. 

Lehenaren kasuan, euskarak, nafar zein beste lurralde autonomoko 
agintarien ekintza protokolarioaren elementu bat da. IUK-ren barruan, sinatua 
izan zen agiria euskaraz zein gazteleraz idatzia zela, protokoloak izan dezaken 
osagarri sinbolikoan kokatu beharko genuke. Ikus, nolakoa den euskal 
hizkuntzari buruz eginiko aipua, euskarazko bertsioan: 

 
"Nafarroa eta Eusko lurraldeko parlamentuak Donostian bildu 

dira eguerdian autobidearekin bat egiteko. Han izan dira ere biltzar 
nagusiak. Besteak beste, Leizaola eta Gomara parlamentu buruak, 
eta Murua, Gipuzkoako diputazio burua. Euskeraz eta erderaz agiria 
irakurri dute. Horretan aditzera eman da ETAren mehatxuen 
ondotik, autobidea behar demokratikoa dela, ezeren gainetik..."(97. 
IUK) 

 
Euskararen gain esandakoetatik bigarrena, hauteskunde kanpainetan, 

alderdi desberdinen ekitaldiei buruz ematen den errepasoan lekutu beharra 
dago. Euskararen egoera soziolinguistikoaren HBren erreferentzia hau, zaila 
da hauteskundeen gaineko IUKetatik kanpo imajinatzea, lehenago esan 
bezala, IUK hauek izaten duten hiperpolitizazio konponentea handia izaten 
delako: 
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"A una política linguística, que como bien dice una cuña, 
desde luego es una verguenza, pero es así, que la lengua de los 
navarros ahora mismo esté absolutamente discriminada en 
Navarra. A eso también tenemos que ser insumisos"(152. IUK)  

 
Hauteskunde testuingurua izateaz aparte ezinda ahaztu, erreibindikazio 

linguistiko-politiko hau, Herri Batasunako hautagai batek egiten duela horrek, 
berez ekarri diezaiokeen konnotazio eta "karga" guztiekin datorrela. 

 
 
5.4.3.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Koantitatiboki, Telenavarra albistegian, oso ahula da kulturaren presentzia 

informatiboa. Urritasun honi gainera, kanpotik etorritako kulturaren proiekzio 
huts gisa funtzionatzen duela gehitzen zaio. 

Euskara berari buruz hitzegitean, ezinda albora laga, albistegi guztietan 
informazio laburpen bat eskeintzen dela euskaraz horrek, albistegiari ematen 
dio kromatismoa nabaria delarik.  

Euskara bera, kultur elementu modura aipatua izan ez arren, ikutu 
politikoa duten bi IUKetan ageri da. Kasu bietan erreibindikazio eta, egungo 
ordenu politikoarentzako istilutsuak izan daitezkeen testuinguru (autobidea) 
edota subjektuekin (Herri Batasuna) erlazionatuta. 

 
 
5.4.4.-GIbanakoa eta Gizartea; Botere-egituraketa Politiko-

administratiboa 
 
5.4.4.1.-Aginte-egituraren errepresentazioa 
 
Instituzio politiko-administratiboaren superpresentzia koantitatibo zein 

koalitatiboa nabaria da. Azterketaren barne kontsideratuak izan diren hiru 
telebista kanalei esku artean dugun parametro koalitatibo hau aplikatzerakoan 
begibistan gelditu, da eguneroko albistegietan, instituzioaren presentziak 
duen garrantzia. Ilustragarria izan daitekeelakoan, koantitatiboki ere handia 
da instituzio politiko-administratiboen presentzia TVENAn, IUK desberdinen 
gaia %16,7 zuzenean instituzio hauekin loturik dago, hauen baitan gainera, IU 
desberdinen subjektoak %20,6an kategoria horretakoak dira. 

 
Telenavarraren kasuan gainera, agerpen informatibo horrek konnotazio 

bereziak ditu, guk "fagotizazio informatiboa" deitu izan duguna. Izen horrekin 
ilustratu gura da, tematikoki kultura, gizarte zein kirol munduko IUKetan 
instituzioen ordezkariak (politiko-administratiboak, enpresarialak, judizialak...) 
agertzea; modu honetara ikutu politikoaz margotzen direlarik gaiez guztiz 
bestelakoak lirateken IUK-k. 

 
"Hoy se celebra el día mundial de los derechos del 

consumidor. Fuerzas Eléctricas de Navarra ha querido contribuir en 
su conmemoración con la publicación de un libro..."(43. IUK) 

 
"El Presidente del Gobierno de Navarra participará en la 

manifestación a favor de la autovía, que tendrá lugar en San 
Sebastián el próximo dieciseis de febrero."(69. IUK) 
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"El Ayuntamiento de Pamplona ha creado un equipo 
dedicado a la recogida de jeringuillas utilizadas por 
toxicómanos."(72. IUK) 

 
Instituzio politiko-administratiboaren legitimazioa eta enkuadre legala, 

agerian gelditzen da, ondorengoa bezalako IUKetan. Gainera IUK horietan, 
iritzi publikoa eta nafar parlamentua parekatu egiten dira bigarrena herriaren 
ordezkari gisa aurkezten delako. Horretaz gain, konstituzio espainiarra 
nafarren eskubideen bermatzaile modura proiektatzen da. Bi instituzioak, 
estatala eta autonomikoaren arteko erlazioa bata bestearekiko protekzio eta 
babes ematean kokatzen delarik: 

 
"Hacemos el balance de cuatro años intensos de arduo 

trabajo en una institución que representa a todos los habitantes de 
la Comunidad Foral, el parlamento de Navarra." 

 
"...la institucionalización de la democracia navarra en el 

marco constitucional de España es el espejo transparente de la 
opinión pública y el instrumento que protege el autogobierno de una 
pequeña comunidad autónoma."(124. IUK) 

 
Legitimazioaren beste adibide bat segidan datorren autobideari buruzko 

IUK-n aurki dezakegu. Aidibide honetan eta TVENAren ildo diskurtsiboaz 
koherentea izanik: ETA herriaren nahien kontra ari da,eta, instituzioek 
erabakitakoa "necesidad democrática" eta "imperativo de libertad" 
kontsideratzen dira.  

 
"La autovía Navarra-Guipuzcoa no es ya una obra más, 

puesto que las interferencias de ETA y sus satélites, la han 
convertido en una necesidad democrática, en un imperativo de 
libertad, en una responsabilidad cívica de todos y cada uno de los 
ciudadanos" 

 
"...se denuncia y rechaza las amenazas y métodos 

antidemocráticos con que la organización terrorista ETA y quiénes 
la apoyan pretenden coaccionar la voluntad popular..."(97. IUK) 

 
Lehenago ikusi dugun bezala, instituzio politiko-administratibo eta nafar 

herritarren arteko parekatzea proiektatzen da. Ondoko IUK-n, nafar gobernuko 
ordezkariak eta Nafarroa, ente orokor eta abstraktua, parekatu egiten dira. 

 
"Los presidentes de la comunidades por las que transcurre el 

camino de Santiago se reunen hoy en la capital gallega. Navarra ha 
presentado un proyecto para recuperar y revitalizar la histórica 
ruta." (38. IUK) 

 
Aktualitatea, gertaera sozialak ere, instituzio politiko-administratiboen 

periodizazioaren barruan kokatzen dira. Izan ere, instituzio hauek gizartearen 
"egutegi-historikoa" markatzen dute, TVENAn esaten denez: 

 
"Son imagenes para la historia, las elecciones del diez de 

junio de 1987 alumbraron la segunda legislatura, tras el 
amejoramiento y tercera desde la instauración de la democracia. 
Una etapa marcada por el pluralismo y la fragmentación 
política"(124. IUK) 
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Instituzio desberdinek nafar herritarren alde eta bere ongizatea defendituz 
egiten dutenari buruzko IUK-k ugari dira. TVENAn, instituzio politiko-
administratibo eta ekonomikoak biztanleen alde lanean ari direla adierazten da, 
ondoko IUK hauetan bezala beste hainbaten. 

 
"El ayuntamiento de Pamplona ha creado un equipo 

dedicado a la recogida de jeringuillas utilizadas por los 
toxicómanos."  

"Recibíamos denuncias de vez en cuando, vamos, denuncias 
colaboradoras de vecinos que decían: mire usted que aquí hay 
jeringas, etc. Entonces nos pareció que ya era el momento por el 
riesgo que supone (...)poner un servicio que asumiera este tema. Y 
así lo pensamos, así lo planificamos y así lo hemos puesto en 
marcha. "(72. IUK) 

 
"La mancomunidad de la comarca de Pamplona ha puesto 

en marcha un sistema de recogida selectiva de pilas usadas. Con 
él, se pretende paliar el problema de la contaminación 
ambiental..."(76. IUK)  

 
Oro har, instituzioaren errepresentazio telebisiboa egiten denean, 

ongizate sozialaren ideia zabaltzen da barra-barra: 
 

"...se consiguió la conclusión del desarrolo institucional 
previsto en el amejoramietno del fuero y el impulso en el orden de 
los servicios de las dotaciones públicas" (124. IUK) 

 
Gainera, gizakideen aldeko beraien zereginean, instituzioak politiko-

administratiboak, eta talde formal enpresarialak koordinaturik ageri dira eta 
elkarren artean dependentzia eta helburu berberak dituztelakoan.  

 
"Según la administración sanitaria navarra, es bueno que 

existan estas compañías de seguros, para completar los servicios 
sanitarios públicos, preocupados fundamentalmente por hacer 
realidad el derecho a la salud de todos..."(71. IUK) 

 
Ondoko adibidean, Fensako ordezkari batek, entrepresa horrek egiten 

duen lanari buruz dioenez: 
 

"Una sociedad avanzada, abierta y democrática exige 
también transparencia en sus relaciones comerciales y nosotros 
queremos, día a día, difundir información y formación a nuestros 
clientes"(7. IUK) 

 
Aipaturikoen bidez, ongizate sozialaren alde lanean ari direnen eremua 

eta subjektuak definituz joan den neurrian, marraztuz doa, dinamika horretatik 
kanpo zeintzuk dauden. Herri Batasuna (subjektu eta objektu modura) 
instituzioen dinamikatik kanpo aurkeztua izaten da Telenavarrako albistegietan  
 

"...solicitar un informe a los servicios jurídicos sobre la 
adecuación o no de la propuesta de Herri Batasuna al sistema 
parlamentario." 

 
"Sus señorías, con la excepción de HB, han acordado..." (69. 

IUK) 
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Aberri Egunaren iragarpena egiten denean bezalako IUKetan, Herri 
Batasuna, egungo ordenamendu politikoaren ikuspegitik, "estremozale eta 
neurriz kanpokoaren" irudiaz jantzirik agertzen da: 

 
"El número nueve de la lista de Herri Batasuna al Parlamento 

Foral se refirió a las Fuerzas Armadas Españolas como ejercito 
invasor y repudió la entrada en la OTAN" (152. IUK) 

 
 
5.4.4.2.-Aginte instituzionalizatua eta biztanleria: erlazioak 
 
Oro har, biztanleriaz hitzegiten denean kontsumitzaile (bere eskubideak 

gogoratzeko edota seguru pribatuen inplantazioa ilustratzeko), jende kopuru 
pasibo (langabetu kopuruan zenbakiak besterik ez direla) eta instituzioek egiten 
dutenaren etekinak gozatuko (kaleak heroinazaleen xiringetatik garbi) dutenak 
bezala aurkeztuak izaten dira. Zaila da subjektu aktibu eta eragile modura 
presentzia informatiboa aurkitzea. 

 
Gizartea oro har jende multzo izenik gabea da ala, bestelako kasuetan, 

gizabanako soilen kokagunea. Artikulazio sozial minimoa duen jende 
kolektiboei buruz hitzegiten dutenean, sozialki eratu barik aurkeztuak izaten 
dira. Agian, artikulazio moeta bakarra ezagutuko duten taldeak ETA, eta 
Golkoko gerraren kontrako ekintzetan parte hartutakoak dira.  

 
"Varios miles de jóvenes estudiantes se han concentrado 

esta mañana en la Plaza del Castillo para manifestar su oposición a 
la guerra del Golfo pérsico."(74. IUK) 

 
Baina oro har, gizarteaz hitzegiten denean kontsumitzaile, subjektu 

pasibo eta instituzioei zerbait egin dezan eskatzeko arrazoiak emateko da. 
Aginte politiko zein ekonomikoek, biztanleriaren ongizatea bermatuz ageri dira, 
moeta honetako hain ugariak diren Telenavarrako albistegietan. 

 
"Conseguir que las prótesis médicas duren toda la vida, 

alargar el rendimiento de las piezas mecánicas...(...) 
Esto es lo que se logra con la implantación iónica. Un nuevo 

tratamiento de superficie que la Asociación de la Industria Navarra 
pone a disposición de las empresas." (75. IUK) 

 
"...la Secretaría General del Medio Ambiente ha decidido 

poner en marcha un sistema de recogida de pilas usadas que 
facilite en todos los ciudadanos de la comarca una forma cómoda 
de desprenderse de las pilas usadas."(76. IUK) 

 
"...gure herrialdeko osasun arduradunek diote hemengo 

osasun publikoa kalitate onekoa dela eta, horregaitik, beste lekutan 
baino aseguru (pribatu) gutxiagoa dagoela." (71. IUK) 

 
 
5.4.4.3.-Indibidualitatea eta talde marjinalduak 
 
Pertsona solteek ez dute ia lekurik aztertutako TVENAko albistegietan, 

instituzio edo alderdi politikoetako ordezkari modura ez bada. Banaka agertzen 
diren hiritar xeheak kondenaturik "...por delito de salud pública" (41. IUK), kultura edo 
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kirol mundukoak edota instituzio eta talde formalen baten garrantzia eta itzala 
lortu dutelako izango da.  

Ekimen pertsonal soilari eman zaion proiekzio bakarra da Gelbentzutarren 
bodegari buruz hitzegiten denean: 
 

"Ha pasado siglo y medios desde que un fabricante de 
cerillas de Cascante, Miguel Guelbenzu, decidiera aprovechar su 
tiempo libre con una afición provechosa. Hombre excepcional para 
su tiempo marchó a París para estudiar químicas y se trajo una 
licenciatura de sabroso resultado..." 

 
"Desde hace ya varios años, desde principio de los ochenta, 

empezamos a mejorar nuestras propias viñas y efectivamente esto 
es algo más que una bodega, esto es el punto de reunión familiar, 
una empresa a largo plazo donde...un punto de encuentro..." (128. 
IUK) 

 
Bertan nahastu egiten dira kemen pertsonala, abentura zaletasuna, 

ohitura eta arbasoengandik jasotako testigantzari emaniko balioa. 
Esan dugun bezala, pertsona solte edota gutxiengoa errepresenta 

dezaketaen taldeei toki urria uzten zaie albistegietan.  
Hauteskunde garaiko IUKetan, alderdi desberdinen aipamenetan gazteria 

eta talde diskriminatuen gaia pantailaratzen da, gizabanakoari zirrikitu bat 
utziz. Batzarrek dioenez: 

 
"Batzarre dirige su mensaje a los sectores más discriminados 

de la sociedad, a todos aquellos que disienten de las vigentes 
normas económicas o culturales. Partimos (Milagros Rubio) de una 
unanimidad muy fuerte en torno a aquello que más nos une y es ser 
un conjunto de hombres y mujeres, dispuestos, dispuestas a 
trabajar con un sentimiento profundamente anti-capitalista para 
transformar la sociedad". (152. IUK) 

 
Herri Batasunak antolaturiko mitin bati buruzko IUK-n esaten denez:  
 

"Quiroga animó, en especial a los jovenes, a contestar con la 
insumisión y la rebeldía a una educación que dijo sólo pretende 
españolizarles y no que se desarrollen como personas y combatir 
unas medidas económicas que les marginan frente al empleo" (152. 
IUK). 

 
Edota UPNko ordezkariak gazteei buruz esaten duenean: 
 

"Con esto y desde Juventudes Navarras pretendemos que el 
joven se sienta verdaderamente representado en la instituciones" 
(152. IUK). 

 
 
5.4.4.4. -Azpiatalaren sintesia 
 
Telenavarrako albistegietan instituzio politiko-administratiboen 

presentzia oso markatua da, gaien zenbatekoa eta subjektu instituzionalen 
kopuruan bezain beste, koalitatiboki duen tratamenduagatik. Azken ikuspegi 
honetatik, garbia da TVENAn instituzioek jasotzen duten azpimarraketa 
formala. 
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Albistegietako diskurtsoan, instituzioen positibizazio testualak bi anka 
ditu: instituzioek herritar zein Nafarroa beraren ordezkari gisa aritzeak 
dakarren legitimazioa eta, bigarrena, hauek nafarren alde egiten dituztenak 
azpimarratzean. 

Instituzioak eta herritarren nahiak berberak dira, helburu bateratuak 
dituzte eta, lehenak bigarrenaren ordezkaritza du. Instituzio politiko-
administratiboen jatorria eta balio historikoa behin eta berriro aipatua izaten 
da, gizarte osoa institutzio hauen egutegi eta periodizazioen dinamika 
enbolbentean sartuz.  

Positibizazio testualaren bigarren anka, politika, industria, ekonomia zein 
bestelako alorretatik datozen garapen tekniko zein hobekuntza sozialak 
azpimarratzean datza. Guzti horietan, erakunde ekonomiko zein industrialen 
eskutik instituzioak aurkezten dira. Aipaturikoetan, diskurtsiboki agerian uzten 
da, instituzioek herritarren ongizatea garatzen ari direla. 

Dinamika koordinatu eta positibizatu honetatik kanpo Herri Batasuna eta 
ETA leudeke, legitimitate eta onuraz beteriko IUK horietan askotan 
azpimarratua izaten baita: "...con la excepción de HB...". 

 
TVENAk aurkezten duen egitura sozialean, eraketa eta dinamika propio 

minimoa duten bakarrak instituzio politiko-administratibo eta ekonomikoak 
dira. Instituzio eta herritar soilen arteko eremu hori hutsik dago, bestelako 
talde formal zein informal, mugimendu sozialei zein bestelakoei hutsaren 
hurrengoko presentzia eskeiniz. Bere eskasian, bi adibidek ilustra dezaketa, 
albistegietan eskeintzen den gehiengoaren eredutik kanpo daudenak. 
Lehenean ordenuaren aldekoa, kemen indibiduala eta superazio enpresariala 
ejenplizatzen duena, hau positibizatua. Eta bigarrena, hauteskunde klabean, 
gazteak eta egungo ordenu politikoaren kontra daudenak, ikutu negatiboz 
zipristinduak. Bi adibide hauek medio, gehiengoaren ordezkaritza duten 
insitituzioak agertzen dira indarturik. 

 
 
5.4.5.-Kontsentsua eta Gatazka; Biolentzia 
 
5.4.5.1.-Enfrentamenduaren presentzia informatiboa 
 
Beste telebista-kanaletan bezala, Telenavarran, desordenuak 

notizigarritasun balioa du hainbat IUKetan. Konfliktiboak diren horrenbeste 
IUK egon ez arren TVENAn, agerian dago konfliktibitatea, desoreka eta 
biolentziak bere lekua dutela. 

Albistegien aurpegi koantitatiboari kasu eginez, mementu batez bada 
ere, TVENAko kasuan ikus daiteke, ehuneko 6,3ra heltzen dela egungo 
ordenuaren ikuspegitik negatiboak kontsidera daitezkeen IUKen kopurua. 

 
 
5.4.5.2.-Biolentziaren inplikazio sozial eta politikoak 
 
Euskadi eta Askatasuna (ETA) eta Golkoko gerrarekin erlazionaturiko 

IUKetan gauzatzen dira biolentziarekin zuzenean zerikusia duten aipamenak.  
 
ETA, erakunde modura, da albistegietan proiektatzen den biolentziaren 

pertsonifikazioa. Gainera, ETAren kontrako jarrera, ez dator, huts hutsetik, 
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instituzioetatik. "Pakea eta Tolerantzia" izeneko dokumentuak gizarte osoaren 
(gizabanako zein giza-talde) oniritzia duela informatzen da, zeinaren alde  

 
"...se sumaron las firmas individuales de más de 96.000 

ciudadanos navarros y casi mil asociaciones civiles de la comunidad." 
(124. IUK) 

 
Albistegietan erlazionaturik ageri diren ETA zein autobidearen aurkako1 

giza-mugimendu eta pertsonen argudioak ez dira inondik ageri albistegietan. 
Biolentziaren azalpen testualik ez da pantailaratzen, berorren emaitzak dira 
bisualizatzen diren bakarrak. ETAren karakterizazio informatiboa egiten 
denean, berehalaxe ikusiko dugun modura, biolentzia politikoaren zergatiak 
erakutsi gabe egiten da.  

 
-organización terrorista y quienes la apoyan 
-amenazas y metodos antidemocráticos 
-advertencias 
-terror 
-violencia terrorista 
-amenazas y chantajes de ETA 
-amenazas de la organización terrorista 
-ETA asesinaba en Valencia al delegado de Ferrovial 
-primera victima mortal de la organización terrorista  

 relacionada con el proyecto 
 
Ikus aldiz, ETAren aurka azalduriko instituzio politiko-administratibo eta 

alderdi politikoen argumentazioaren inguruan, argudioz puztuago, eraikitzen 
diren esaldi batzuk: 

     
  -sociedad democrática      
  -declaración conjunta de apoyo 
  -apoyo de los parlamentos; adhesión 
  -democráticamente aprobada 
  -necesidad democrática 
  -la voluntad popular 
  -responsabilidad cívica de todos los ciudadanos   
  -imperativo de libertad 
  -imperativo democrático 
  -instituciones elegidas democráticamente; 
  -capaces de enfrentarse con amenazas y chantajes de ETA 
 
Bestelako biolentzia moeta bat ere ageri da TVENAko albistegietan: 

Golkoko gerrarena. Gudu honen aurka sortutako mugimendu sozialaren 
arrazoiak zehazterakoan ordea, gerraren sorreraren zergatiak ez dira 
aipatzen bai aldiz biolentzia beraren erabilera orokorra: 

 
"...contra el empleo de la fuerza militar para resolver la crisis de 

Oriente Medio." (74. IUK)  
 
Kontestu tematiko berean, baina erlaziorik agertu gabe, hona hemen, 

ejerzito espainiarrari buruz Telenavarran egiten den aipamena, zeinean Herri 

                                                 
1Autobidearen aldeko deklarazio instituzionala Donostian egin zen. Ekitaldi horren 
berri emateaz TVEren Bilboko Lurralde-Zentrukoak arduratu ziren, hori dela-ta, 
TVENA eta TVEBIn pantailaratu zen bideoa berbera izan zen. 
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Batasunaren mitin baten esandakoaren berri ematen den. Adibide honetan 
nabaria da kazetariaren inplikazio pertsonal eza eta autoretza markatua. 

 
"...se refirió a las Fuerzas Armadas españolas como ejercito 

invasor y repudió la entrada en la OTAN  
(Santi Quiroga) Yo no estoy con ellos ahora mismo porque soy 

más solidario con mi pueblo, que hace 5 años dijo no a la OTAN y cuya 
voluntad expresada no ha sido respetada hasta hoy. Y por eso yo ahora 
mismo, y hace ya meses dije no y no al ejercito Español. ¡No!" (152. 
IUK) 

 
 
5.4.5.3.-Akordioa helburu modura: instituzio, alderdi eta agente 

sozialen artean 
 
Kontsentsua eta oreka harreman politikoetan, instituzional zein alderdi 

politikoen dinamikan beti azaltzen da helburu bat bezala.  
 

"Hoy ha quedado disuelto oficialmente el Parlamento. Los 
portavoces destacan el diálogo, la cordialidad y el esfuerzo en materia 
de infraestructura como características de la segunda legislatura tras la 
aprobación del amejoramiento." (124. IUK) 

 
Laginan azaltzen diren desadostasun eta akordioen artean, bada bat 

traszendentzi politiko eta tratamentu mediatikoagatik garrantzi berezia duena: 
autobidea bultzatzeko eta ETAren jarrera gaitzesteko Nafar eta 
Baskongadetako Legebiltzarreen ekitaldi bateratua. Bilera instituzional honen 
berri emango duen IUK-n adostasuna eta elkarregaz aritzeak dakarren onurak 
aipatzen dira . 

 
"Este lunes veintitres de febrero será recordado como el día en 

el que los parlamentos de Navarra y la Comunidad Vasca celebraron 
un acto conjunto a favor de la autovía del norte. 

 
(...)En otro de los puntos de la declaración institucional se 

denuncia y rechaza las amenazas y métodos antidemocráticos  con 
que la organización terrorista ETA y quiénes la apoyan pretenden 
coaccionar la voluntad popular e impedir, mediante el terror, la 
construcción de una vía de comunicación democráticamente 
aprobada." (97. IUK) 

 
Alderdi politikoen barne dinamikan ere, akordioa beti agertzen da 

positibizatuta eta berorren falta istilurako giltza gisa.  
 

"Euskadiko Ezkerrak bere laugarren Biltzar Nagusia egin du 
Leioan. Eztabaida handiak eta tirabirak izan dira nagusi, atzoko 
bozketetan, batez ere, eta alferrikakoak izan dira akordiora iristeko 
egindako saioak. Garaile Errenobazio Demokratikoa atera da, 
gutxigatik, galtzaile beraz, Auñamendi"(100. IUK) 

 
"Bitartean, elkarri akusazioetan ari dira. Partidu Popularra eta 

UPNko buruzagiak, gauza bera erraten diote elkarri, besteak ez duela 
amore egin. Horregatik zapuztu da eskuinaren batasuna gure 
herrialdeetan, oraigoz behintzat"(37. IUK) 

 
Akordio falta beti istiluen iturburuan egotearena erakusten dute lan-

munduko IUK hauetan ere: 
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"Para esta noche están previstos (protesta geldialdiak) entre las 

ocho y las nueve convocados por el comité de empresa de RENFE, en 
protesta por la falta de acuerdo en la negociación del noveno convenio 
colectivo..."(129. IUK) 

 
"...en estos momentos los sindicatos convocantes lo que desean 

es movilizar y no discutir y negociar." (146. IUK) 
 
Dena den, bada IUK bat non desadostasuna ere present egon arren, 

politikari aplikaturiko"savoir faire" dotorea erakusten den. Adibide honen bidez, 
desakordio demokratikoaren figura ageri da, hau da: ados egon ez arren 
hausturarik planteatzen ez duena. 

 
"...se ha discutido como se debe discutir democráticamente, que 

todo el mundo ha expresado su opinión, que se ha celebrado una 
votación democrática y que la votación la ha ganado Juan Cruz 
Alli."(98. IUK)  

 
Beste esparru tematiko batzuetan, iritzi kontrajarriak egotearena 

asumituta bezala ageri da futbolari buruzko IUK honetan ikus daitekeen bezala: 
 

"Un partido de futbol siempre tiene tantas versiones como 
protagonistas y espectadores lo juegan o presencian, por tanto el 
Osasuna-Athletic del sabado ofrece una multitud de puntos de vista a 
través de la televisión y además como siempre en el futbol son 
opiniones distintas y dispares"(129. IUK) 

 
 
5.4.5.4.-Azpiatalaren sintesia 
 
Normaltasuna, eguneroko dinamikaren jarraikortasuna nabaritzen da 

TVENAko albistegietan. Bertan, moeta desberdinetako gatazkak balio 
informatiboa eduki arren, ez da koantitatiboki errelebantzia handikorik. 
Aztertuak izan diren kanaletatik, egungo ordenu politiko-legalarentzako 
negatiboak, hau da konfliktibitatetik hurbilen, kontsideratuak izan daitezkeen 
IUKen kopururik baxuena ematen du Telenavarrak. 

 
Bi biolentzia moetaren inguruko esplizitazioak egiten dira TVENAn, ETA 

eta Golkoko gerrarena. Lehenaren kasuan, ETAren ekintzen ondorioetan 
(hilketak, mehatsuak, txantaiak...) jartzen da pisua eta ez aldiz zeren alde ari 
den borrokan. Erakunde harmatu horren kontra ari den instituzioen tipifikazio 
informatiboa egiten denean aldiz, duten legitimitatea, erabiltzen dituzten 
medio demokratikoak, eta ausardia aipatzen dira.  

 
Akordioaren aldeko diskurtso mediatikoa, desberdintasunen artean 

zubia egitearen metaforaz ilustra daiteke. Iritzi adostasunak, beti, egon ez 
arren, "modu demokratikoak" errespetatuak izan daitezenaren aldeko apustua 
egiten da. Halakorik ezean, haustura eta enfrentamenduaren arriskuak 
"belarriak" erakusten baititu. 

Akordio eza, futbol partiduen inguruko aburu kontrajarrietan onar 
daiteke, baina alderdi zein instituzioen barrukoetan ondorio kaltegarriak ekar 
ditzake. Hori dela eta kontsents uaren filosofiak ikusentzunezko agerpen 
garbiagoa du. 
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5.4.6.-Genero sistema 
 
5.4.6.1.-Emakumezkoen presentzia: zenbat eta zelakoa 
 
Nabariena da oso emakumezko gutxi ageri dela ikertutako TVENAren 

albistegietan. IU desberdinen subjektuetatik bakarrik %4,8an dira 
emakumezkoak, 23,9ra heltzen delarik gizonezkoen portzentaia. Irudietan 
fijatuz, pantailan agertu izan diren aktanteetatik %7,4a emakumezkoak dira eta 
%49,1 gizonezkoak. 

Presentzia ikonikoa duten horien artean, bigarren mailako kazetaria, eta 
ohizkoaren ordez jartzen duten emakumezkoa dira bakarretariko batzuk.  

TVENAko informazio testualean hain emakumezko gutxi agertzeak 
erraztu egiten du berauen identifikazio lana: 

 -Carmen Gisasola ETAko partaidea 
 -eskubaloi jokalariak eta karatean aritzen diren neskatoak 
 -Pancha Navarrete nafar PPko disidentea eta Milagros Rubio 

 Batzarreko buruzagia 
 -bere ordenaren jenerala den lekaimea  
 -pintorea 
 -Gelbentzutarren bodegako emakume eleduna 
 
 
 
 
5.4.6.2.-Generoen karakterizazioa 
 
Sexuen karakterizazioa nola egiten den zehazterakoan, interesgarria da 

ikustea nola emakumeen eskubaloiari buruzko IUK baten beti presente dagoen 
konparaziorako gizonezkoen erreferentzia: 

 
"Ayer se demostró en Pamplona que el baloncesto femenino 

reune la suficiente calidad como para ser considerado como todo un 
espectáculo, pero también se demostró en el Anaitasuna que la afición 
navarra dirige sus preferencias muy lejos de este deporte. " 

 
"Francy Price demostró que hay proximidad entre el baloncesto 

masculino y el que ella practica. Sus asistencias o sus suspensiones 
en el uno contra uno no le exigían ningún tipo de envidias" (127. IUK) 

 
Azken IUK honetan ikusi ahal izan denez, emakumezkoen eskubaloiari 

buruz hitzegiten baldin bada ere, ezinezkoa zaiola kazetariari esatea el una 
contra una jokaldi moeta hori deskribatzeko, patroi maskulinoaren indarra 
erakutsiz. 

 
Beste IUK baten du emakumezkoak zentrikotasuna, music-hall ekitaldi 

baten berri ematen duenekoan. Aipaturiko horretan proiektatzen dira 
emakumeari buruzk elementu tipiko eta "fisiologista". Ikus bestela kantariaren 
deskribapena egiterakoan idatzi dutena: 

 
"Otro de los ediles, Javier Iturbe, del grupo socialista, también fue 

protagonista del espectáculo. Según dijo era su onomástica y la 
compañía le dedicó uno de los números protagonizado por una 
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estupenda joven, ligerita de ropa, que le cantó al oído cumpleaños 
feliz." (103. IUK) 

 
Lengoaiaren erabilerari buruz hitzegiterakoan, TVENAn, beste kanaletan 

bezala, plurala beti maskulinorekin egiten da. Baina, Batzarre da alderdi 
bakarra, hizkuntzaren erabilera sexista erakusten ez duena. Diskurtso sexista 
diogunean, jeneralizazioak eta pluralak maskulinoekin egiteari deitzen diogu. 
Aldiz, Batzarreko Milagros Rubiok mitinean testualki esaten duenez: 

 
"...ser un conjunto de hombres y mujeres, dispuestos/dispuestas 

a trabajar con un sentimiento profundamente anti-capitalista para 
transformar la sociedad" (152. IUK) 

 
 
 
 
5.4.6.3.-Sexuari buruzko aipamenak 
 
Ez da Telenavarraren albistegietan azpiatal honetan sailkatu eta aztertuak 

izateko moduko elementurik aurkitu izan.  
 
 
5.4.6.4.- Azpiatalaren sintesia 
 
Televisión Españolak Nafarrorako emititzen dituen albistegietan ikusi ahal 

izan dugunez, emakumezkoen presentzia, bai informazio testualean, baita 
irudietan ageri direnen kopurua aztertuz, oso baxua da. Pantailaratuak izaten 
diren pertsonetatik zazpi aldiz gehiago dira gizonezkoak emakumezkoak baino. 
Desberdintasun koantitatibo honek berebiziko ondorioak ditu emakumezkoen 
presentzia soziala neurtzerakoan. 

Ekintza klase gutxi batzuetan besterik ez dira emakumeentzako ager-
guneak, eta halakoetan gizonezkoaren ikuspegiaren nagusitasuna begien 
bistan gelditzen da. Kiroletan, esate baterako, nagusia den gizonezkoaren kirol 
maila da konparazio elementua. Beste gai baten, music-hallari buruzkoan, 
emakumeen inguruko deskribapen fisikoak ez luke inondik-inora parekorik 
ezagutuko gizonezkoen kasuan. 

Telenavarran erabiltzen den jeneralizazio eta pluraletarako forma 
maskulinoa da, emakumezkoen presentzia maskulino pluralaren gerizpean 
mantenduz. Esandakoaz gain, emakume kirolarien jokua deskribatzerakoan ez 
da eskubaloilarien generora egokitzen esaldia, hau da: "jugaron el una contra 
una". Modu honetara hizkera eta esaeren ulertze estu eta sexista bat somatzen 
da. 

 
 
5.4.7.-Tradizioa-Berrikuntza/Hiria-Herria/Oraina-Etorikizuna 
 
5.4.7.1.-Tradizioa 
 
Telenavarrako albistegietan, tradizio eta historia zein instituzio zaharrei 

erreferentzia eginez legitimatzen dira, neurri handi baten, egungo aginte-
egiturak. Kate-begiak bailira, instituzio autonomikoek erroak sustartzen dituzte 
ohitura zaharretan, ondoren datorren adibidean ikus daitekeenez: 
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"...Don Juan Carlos recibió la primera medalla de oro de la 

cámara, acuñada de acuerdo con un troquel de las cortes del Viejo 
Reino" (124. IUK) 

 
Aipatutako adibide horretaz aparte, tradizioa nekazal munduarekin ageri 

da erlazionatuta gehienbat, bai Tafallako feria aipatzen duen IUK-n baita 
Gelbentzutarren bodegak, aintzinako ildoari jarraituz, berriro ere ardogintzari 
ekin diotela esaten duenekoan. Nekazal munduko tradizio hori, Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) delako  IUK-n esaten den 
bezala, Europatik datorren berrikuntza eta legeen mehatxupean egongo 
litzateke. 

Baina tradizioari, ohitura zaharrari, nolabaiteko gaurkotasuna eta 
bideragarritasun ikutua ematen zaio: Santiobidea eta Gelbentzu bodegen 
IUKetan errentagarritasuna eta baliagarritasuna goraipatzen direnean. 

 
"Los presidentes de las comunidades por las que transcurre el 

camino de Santiago se reunen hoy en la capital gallega. Navarra ha 
presentado un proyecto para recuperar y revitalizar la histórica ruta" 
(38. IUK) 

 
"Han pasado cuatro generaciones y los biznietos de aquel 

emprendedor han querido rendirle homenaje recuperando aquella 
afición que nunca dejó de ser rentable" (128. IUK) 

 
 
5.4.7.2.-Berrikuntza/Modernitatea 
 
Berrikuntzak, instituzio eta talde enpresarialen eskutik datoz. Hain ugariak 

diren ongizate eta hobekuntza teknologikoen ondorio sozialei buruzko IUKetan, 
insitituzio politiko-administratibo eta enpresarialen arteko koordinazioa ageri da 
bete betean. Ikus honako ondoren ageri diren IUK batzuk non hobekuntza 
ardatz modura dituzten: 

-Urralburu Erriberako enpresariekin bildu da eskualde horretako egitura 
hobetzeko asmoz 

-Teknologia berria aplikatu metalen iraupena luzatzeko 
-Pila erabilien bilketa-plana 
-Aseguru-etxe pribatuen presentzia Nafarroan 
-FENSA entrepresak liburu bat argitaratu 
-Babes ofiziala izango duten etxebizitzen eraikuntza  egitasmoa. 
Hona hemen aipaturiko IUK horietatik instituzio politiko-administratibo 

eta ekonomikoen eskutik datorren hobekuntza eta modernitatea ilustratzeko 
adibide batzuk. Beti ere garapen tekniko-enpresariala eta bere ondorio 
sozialak batera jartzen diren . 

 
"...preocupación por el desarrollo industrial de la Ribera" 
 
"Para futuros planes quedará la mejora de vías interurbanas y 

comarcales; completar las instalaciones deportivas; y la posible 
implantación de una tercera fase técnico-profesional en la escuela de la 
ETI"(72. IUK) 

 
"Conseguir que las prótesis médicas duren toda la vida, alargar 

el rendimiento de las piezas mecánicas o impedir el desgaste y 
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corrosión de moldes, cuchillas y brocas. Esto es lo que se logra con la 
implantación iónica"(75. IUK) 

 
 

5.4.7.3.-Hiria/herria 
 
Orain arte ikusi ditugun edozelango hobekuntzak urbearekin ageri dira 

erlazionatuta hitzez zein irudizko informazioa ematerakoan. Baina, hirien 
inguruan ageri diren hainbat elementu negatibo xamar bezala daude 
konnotatuta: ur kutsatua, drogazaletasuna, saihesbieen eraikuntzaren arazoak, 
pisuen prezioaren gorakada etengabea... 

Iruñeazentrismo handia dago, eta bestelako herriren bat agertzen denean 
handia da Tafalla, Tutera... 

 
 
5.4.7.4.- Azpiatalaren sintesia 
 
Tradizioa eta legitimitate historikoa, zalantzarik gabe, balio gisa aurkezten 

zaizkigu telebista-albistegietan. Ekonomia, instituzio politiko-administratibo  zein 
erakunde sozialei dagokien IUKetan, iragana elementu legitimatzaile gisa 
erabiltzen da. Egungo pisu soziala iraganean ditu sustartuta erroak. Tradizioa 
ekonomiko zein sozialak nekazal inguruko IUKen bidez agertzen da, horietan 
modu zaharrak fidagarritasun eta pisu morala ematen diola agertzen da 
TVENAn. Tradizio politikoak, historian bilatzen ditu elementu legitimatzaileak 
egungo instituzio politiko-administratiboentzako. Baina, kasu guztietan ez da 
tradizio kamuts eta irmo bat baizik eta etorkizunari begira dagoena. Tradizioa, 
tranpolin baten pare, aurrera begira legoken zerbait bezala ageri zaigu 
Telenavarran. 

 
Berrikuntza teknologiko zein soziala helburu modura dituzten ekinaldietan 

subjektu insituzionala da nagusi enpresarienaz batera. Hau da, ongizatea 
bermatuz eta hobekuntza soziala bultzatuz instituzio autonomiko zein lokalak 
ageri dira. Zeregin horretan ez da inoiz helburu krematistikorik aipatzen. 

 
Albistegietara heltzen diren IUKen eskenategia urbanoa da proportzio 

handi baten eta bereziki Iruñeazentrikoa. Erreferentzi bitalak, irudiak eta 
egungo bizitzaren adibideak hirietan bilatzen dituzte TVENAn. Horrek ez du 
kentzen hirien alde txarrak eta hobetu beharrekoak aipatu ez izanak. Modu 
honetara, Telenavarran, ikus daitekeenez hiria da bizitza sozialaren zentrua, 
bertan ugari direlarik oraindik ere bizitza kalitatea hobetzeko konpondu 
beharreko arazoak: urbanistikoa, kutsadura, osasun-zerbitzuak eta abarrak. 

 
 
5.4.8.-Medioa, Aktualitatea eta Kazetaritza 
 
5.4.8.1.-Aktualitatea 
 
Albistegietan azaltzen diren berriak eta telegunkaria oro har, ez dira 

medioaren erredakzio eta teknikoen lanaren emaitza gisa aurkeztuak izaten. 
Produkzio-lanari buruzko aipamenik ez da egiten; albistegiei "produktu 
mediatiko" izakera ezkutatu egiten zaie. Aktualitatea autonomoa den zerbait 
bezala eskeintzen zaio ikusentzuleari. 
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Modu berean, IUK bat titularretan ateratzea ala ez "aktualitateak" 
autonomoki erabakitako zerbaiten ondorio gisa agertarazten da.  

 
"Tras el largo paréntesis vacacional, la actividad se reemprende 

lentamente en Navarra. Estos son los titulares del día." 
 
"...estos son los titulares de la jornada." (TVENA-6) 

 
Izakera autonomoa duen aktualitateari eginiko aipamenaren bertsio 

hurbilagoa da "nuestro" posesiboa erabiltzea, baina  entzulegoa erakartzea 
delarik bere helburua eta ez IUK-ren artefaktotasuna erakustea 

 
"...hoy nuestro informativo tiene los siguientes titulares.", 

(TVENA-10) 
 
Partehartze humanoa erakusten da, baina albstegiek beharrezkoa omen 

duten neutraltasunaren ikutua galdu gabe, hartzailegoarekiko gertutasuna 
lortuz. Ondoko adibidetan ikus daitekeenez, kazetariaren lana izan daiteke 
notiziak laburtzea edota titularretara eramatea, baina berezkoa du aktualitateak 
bere izakera: 

 
"Hablaremos de ello en este informativo al que hemos titulado de 

la siguiente manera"(TVENA-7) 
 
"Hemos comenzado nuestro informativo contándoles que a los 

problemas de entendimiento de la derecha navarra se une ahora la fuga 
de unos ochenta militantes del Partido Popular a Unión del Pueblo 
Navarro. Es una de las noticias que resumimos en euskera." (98. IUK) 

 
Egunerokoa den albistegian, egun horretan gertatzen diren gauzekin 

nolabaiteko lotura tenporala azpimarratzen da diskurtsiboki albistegietan. 
Baina, ikusiko dugunez "aktualitatea" eta "gaurkotasun" kronologikoa ez dute 
zergatik erabat lotuta egon beharrik. Izan ere, TVENAk albistegietan sartzen 
dituen IUK atenporal kopurua ikusiz agerian geratzen da noraino, aktualitatea, 
gaurkotasuna eta abarrak fabrikatu eta landu daitezkeen elementuak diren. 
Esaniko ilustratuz, laginan aurkitu ditugun notizia atenporal batzuk dira, inolako 
gaurkotasunik ez dutenak bestalde: 

 -metalei tratamendu ionikoa egiteko laborategiak  
 -drogazaleen xiringak eta pilak biltzeko kanpainak 
 -Gelbentzutarren bodega 
 -Larragako ur-depurategia 
 -seguru pribatu eta publikoak Nafarroan 
 -.../... 
Egunean egunekoaz loturarik ez duten berriak pantailaratzeak erakusten 

du noraino albistegiak eraikitzen diren produktuak diren, ikuspegi politiko 
batetik antolatutako "artefakto" komunikatiboak diren eta egilearen jarrera eta 
nahiak aztertzeko primerako materialea izan daitezkeen. Goiko adibideetan, 
esate baterako, Nafarroaren errepresentazioa egiterakoan ongizate eta 
hobekuntza teknologikoaz aberasten doan herrialdea aurkezten zaio ikusleari. 
"Aktualitatea" denbora, gertaera sozialak eta espazioa ulertzeko modu bat da, 
periodizazio moeta bat beraz. Aginteak bere lan-dinamikan markatzen dituen 
periodizazio espezialen adibideak ditugu segidan, hain zuzen ere telebista 
kanaleak onartu eta zabalduko dituenak. Modu honetara ilustra daiteke, 
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TVENAko albistegietan ontzat hartzen direla instituzioen inguruko 
periodizazioak, etxura eta edukinean ere. 

 
"En este martes 2 de abril se cierra una etapa legislativa. El 

boletín oficial de Navarra en su edición de hoy publica el Decreto Foral 
por el que el presidente del ejecutivo convoca a las elecciones 
autonómicas. Hacemos el balance de cuatro años intensos y de arduo 
trabajo en una institución que representa a todos los habitantes de la 
comunidad foral, el parlamento de Navarra."(124. IUK) 

 
"Son imagenes para la historia...(124. IUK) 

 
 
 
5.4.8. 2.-Kazetaritza lanbide gisa 
 
TVENAren albistegietan kazetariaren lana elementu hauez adjetibaturik 

ageri da: gertaera sozialen lekuko eta kronista izatea eta, profesionalki, notizi 
horiek zabaldu beharra edukitzea.  

Kronistaren papera albistegiaren egunerokotasunak emanen dio, baina 
aipatua osatuz, IUKetan tratamendu kronologikoa erabiltzeak bere lekua du, 
sinesgarritasun eta lotura espazio-tenporala lortzeko asmoan. 

 
"Esta es la crónica de un 9 de febrero, un sabado en el que llovía 

dentro y fuera de un hotel de Pamplona y, en el que a primeras horas 
de la noche, las aguas volvían a su cauce" (98. IUK) 

 
"Una hora y media y se rompió la negociación. Frente a frente, 

por un lado José María Aznar, Javier Arenas - vicepresidente del 
Partido Popular-, Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa. Por otro, 
Jesús Aizpún, Juan Cruz Alli, Rafael Gurrea y Miguel Sanz. El lugar, un 
despacho de la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova 
número 13 de Madrid. En la breve cronología de los hechos; a las ocho 
y cuarto de la noche..."(37. IUK) 

 
Segidako adibidetan ikus daitekeenez, kronika tankera hori gainera, 

forma aldetik elementu belizistaz hornitzen da, orduko golkoko gerraren 
aktualitate-printzak gehituz: 

 
"Utilizando un simil irakí(...)la madre de todas las 

negociaciones..."(37. IUK) 
 
"...una batalla perdida por el momento, ya que los frentes del 

Partido Popular siguen abiertos..."(37. IUK) 
 
Lekukotasunaren balioa ere erabiltzen da albistegiari indarra emateko 

asmoz. Testigantza honek bi aurpegi ditu: teknikoa eta humanoa. Modu 
honetara, azpimarratuko da esklusibitatea eta dedikazioa. Erreportariak 
erabiliz, statement-ak pantailaratuz (Compostelan, eta Madrilen kokatuak) eta 
notizia betetzen aritu izana ahoz deklaratzeak indarra ematen dio TVENAri. 

 
"El equipo de este centro territorial era el único testigo gráfico del 

momento"(98. IUK) 
 
"Las cámaras de La 2 serán testigos directos del enfrentamiento 

de balonmano..." (124. IUK) 
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Testigantza horren estiloak beste era honetara ere eman daitezke, 
ekipamendu eta baliabide teknikoen erabilera azpimarratuz: 

"Desde el helicoptero se comprueba el resultado de veintiún 
meses de intenso trabajo y del combate con la climatología.."(144. IUK) 

 
"Desde el aire se ve el ritmo de trabajo sobre el tramo que se 

inaugurará en el verano..." (144. IUK) 
 
Aktualitatea zabaldu beharraz kazetariaren konpromezua, eta aktualitate 

bera autonomoa den continuum bat bezala ulertzen duenarena, ia albistegi 
guztien amaieran errepikatzen den esamoldeaz ilustra daiteke: 

 
"Recuerden que nuestra siguiente cita será a las siete y cuarto de 

la tarde, en la segunda edición de este informativo"(10. IUK) 
 
"Es un dato que ampliaremos en la siguiente edición de 

Telenavarra." (7. IUK) 
 
 
5.4.8.3.-Albiste iturburuarekiko erlazioa 
 
Beste kanalekin konparatuta, ordenu politikoaren ikuspegitik, osagarri 

negatiboak dituzten IUKen kopurua baxuagoa edukitzeagatik edo, iturri 
informatiboaren atribuzioak ez du horrenbesteko garrantzirik Telenavarran. 
Halakoetan, nola ez, informazio iturri instituzionalen sendotasun eta 
irmotasuna indartzen da. Izan ere, ez da titular deigarrien teknikarik jarraitzen 
eta, oro har, ez da "omen"-en errekutsoarekin jokatzen, eta nork-zer egin/esan 
ardatza zuzenean segitzen da ia kasu gehienetan. Nahiko normala da gainera 
(agintearen normaltasuna, bestalde), IUK bakoitzean instituzio politiko-
administratibo edo talde antolatu baten ordezkariak, kazetariak esanikoa 
baieztatu eta azpimarratzea (batzuetan bestelako datu informatiborik eskeini 
gabe): 

 -Babes ofizialeko etxebizitzei buruzko notizian   kontseilariari 
elkarrizketa bat txertatzea (145. IUK) 

 -Pila biltzeko kanpaina osatuz, arduradunari    elkarrizketa 
egitea (76. IUK)  

 
IUK-ren iturburuari dagokionez, ez da oso aipatua izaten, datu estatistiko 

edota prezioena ez bada. Horrek adierazten du noraino, kasu gehienetan 
iturburua ontzat hartua izan denetan ez zaiola inolako zalantza izpirik 
erakusten, (beti presente dagoena ez dirudi bere presentzia justifikatu beharra 
duenik). Bestelako kasuetan, adibidez IUK polemiko edota sistematik 
kanpokoen kasuetan, beti azaltzen da. Ondoko adibideak IUK beretik 
ateratakoak dira, eta bere ugaritasunak garbi erakusten duenez IUK klase 
batzuk jatorri informatiboa justifikatu beharrean aurkitzen dira: 

 
"Herri Batasuna ha elegido Pamplona como escenario del 

próximo Aberri Eguna..." 
 
"Dirigentes del grupo abertzale han declarado que..." 
"Jon Idigoras ha señalado que..." 
 
"Para los dirigentes del grupo abertzale..." 
 
"Según Adolfo Araiz..." 
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"...mientras que para Patxi Zabaleta..." 
 
"Jon Idigoras ha manifestado..." 
 
"...Iñaki Aldekoa remarca que..." (guztiak 40. IUK-n) 

 
Kontrara, agintearen ikuspegitik normaltasuna osagarria duten IUKetan 

iturburua aipatzen da IUK-ren momenturen baten eta nahikoa da. Hortik 
aurrerakoak datu objektibo eta diskutiezinak bezala eskeiniak izaten dira. 
Ondoko adibideak ilustratzen duenez kazetariaren diskurtsoan txertatu egiten 
dira iturri "onartuaren" elementuak. 

 
"Fensa cuenta en la actualidad con 242 mil 445 clientes. Como 

responsables de un servicio de primera necesidad se muestran 
comprometidos en cumplir los tres pilares que alientan el derecho de 
consumo: información y formación de los usuarios del servicio, 
participación con las asociaciones y organizaciones de consumidores y 
guardar equilibrio en la contraprestación." (43. IUK) 

 
 
5.4.8.4.-Hartzailegoarekin interlokuzioa  
 
Telenavarrako albistegietan, besteetan ohi bezala, ez zaio hartzailegoari 

zuzeneko interlokuziorik egiten, baina oro har, eta aipatu dugun esaera zahar 
eta kolokialtasunei esker, idazkera sueltoa eta hurbila atzematen da.  

 
"Los antonianos después de su victoria en Alicante, buscarán 

una cumplida revancha deportiva ante los guipuzcoanos en la liga." 
(46. IUK) 

 
Gainera, hurbiltasuna lortzeko erabiltzen duten beste teknika bat, "jakina 

denarena" izendatu dugu. Alegia, ikusentzulegoaren jakitura kolektiboan 
kokatu daitekeena eta Telenavarrak ezagututzat ematen duena: 

 
"Cuando todavía no se ha olvidado el Torneo de las bodas de oro 

de Oberena, el ajedrez de calidad vuelve este fin de semana a 
Pamplona..." (46. IUK) 

 
 
 
 
5.4.8.5.-Idazteko modua 
 
Beste kanaletan bezala, TVENAren idazkera eta, bide beretik, 

ikusentzuleari zuzentzeko moduan "neutraltasun informatiboa"-ren forma 
mantentzen da. Enfatizazio bide zuzenak ez dira oso erabiliak izaten 
albistegietan, kasu solte batzuz aparte, politika instituzionalarekin zerikusia 
duten berrietan, estatistiko eta halakoetan. Salbuespen batzuk ageri dira ordea 
laginan zehar: 

 
"La derecha navarra sigue sorprendiendo a propios y extraños. 

La ruptura de negociaciones entre populares y regionalistas en torno al 
pacto de fusión se ha visto seguida de un verdadero bombazo 
informativo. Lo recogemos en el primero de nuestros titulares." (37. 
IUK) 
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"Este lunes 23 de febrero será recordado como el día en el que 

los Parlamentos de Navarra y la Comunidad Vasca..." (97. IUK) 
 
"Kanpora begira, bai, gauzak konpondu direnen itxura egiten ari 

dira, baina , esate baterako, UPN-ko buruek ez dute argi nola aurrera 
eraman PP-ri egin zaion proposamena" (98. IUK) 

 
Enfatizazio modu ugari eta desberdinak ematen dira aldiz kirol, kultura eta 

gizarte mailako IUKetan. Guzti hauetan, idazkera askozaz ere sueltoagoa da, 
batzuetan ironia eta umore ikutuak ere ageri direlarik, kazetariaren iritzi 
pertsonala erakutsiz:  

 
"El Athletic gracias al empeño y a la concesión de los navarros 

llegó a dominar en el segundo tiempo pero sólo le sirvió para dejar al 
descubierto su falta de ideas, incluso la escasez de un proyecto válido 
en su juego." (99. IUK) 

 
"El music-hall ha dejado buen sabor en Pamplona. La compañía 

Belle Epoque representó este fin de semana su espectáculo Ilusions. 
Un montaje en el que sobresalían los maquillajes y el vestuario 
adornados con música y humor" (103. IUK) 

 
"Tafalla cumplió un año más con la tradición y este fin de semana 

acogió a la feria agrícola y ganadera más importante de las que se 
celebra en nuestra comunidad." (102. IUK) 

 
"On/Txar" binomioaren konkrezio eta esplizitazioa ez da oso ugaria 

TVENAn. Enfatizazio modu hau gehienbat, gure azterketan apur bat albora utzi 
ditugun eguraldiari buruzko IUKetan ematen da soilik: 

 
"El tiempo tiende a empeorar..."(49. IUK) 
 

Testuak duen garrantzia eta zein den kazetariaren jarrera, gertatzen den 
zerbait deskribitzerakoan ikusteko, kiroletan (eta estrainekoz politikari buruzko 
IUK baten) ageri diren konnotazio belizistak dituzten esaldiak.  

 
"Osasuna buscará sin descuidar, eso sí, el esquema defensivo 

con los marcajes ferreos y el sacrificio en el centro del campo, evitar 
que..."(39. IUK) 

 
"Utilizando un simil irakí(...)la madre de todas la 

negociaciones..."(37. IUK) 
 
"...una batalla perdida por el momento, ya que los frentes del 

Partido Popular siguen abiertos..."(37. IUK) 
 

Baina, on/txar modu gordinean baino, badira betelako esamolde batzuk, 
greba kasu baten esate baterako, zeintzutan langile eta patronalaren jarrerak 
deskribatzeko idazkera modu oso desberdinak erabiliko diren: 

 
"Las diferencias entre los sindicatos y la comisión de RENFE 

estriba en el porcentaje de incremento salarial .Las centrales exigen 
una subida del 9%, la empresa ofrece por ahora el 5%..." (129. IUK) 

 
Gainera, aipatzen ari garen editorializazio moeta hauekin segituz, lan 

arazoei buruzko IUKetan, sarri, grebaren ondorioetan jartzen da pisua eta 
beraz berorren negatibizazioa induzitu daiteke. Ezin da ahaztu grebak 
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langileek konbokatzen dituztela eta beraiei leporatzen zaiela ondorioen 
erantzunkizuna. 

 
"Hoy terminan los tres días de huelga en CAMPSA, que han 

provocado ya en Navarra algún problema de desabastecimiento. Por 
otro lado los servicios de viajeros por ferrocarril se están viendo 
afectados por la huelga de maquinistas de RENFE..."(146. IUK) 

 
"Como consecuencia de la misma (huelga de CAMPSA) se 

encuentran cerradas dos estaciones (...) otras diez carecen de 
gasolina super y siete no tienen gasoleo auto. No hay gasolina super 
en las estaciones de..." (146. IUK) 

 
Amaitzeko, TVENAko kasuan, idazkera periodistikoak ezagutuko dituen 

orijinaltasun eta ikutu pertsonalista, esaera zaharren bidez datoz.  
 

"...llovía dentro y fuera de un hotel de Pamplona, y en el que, a 
primeras horas de la noche, las aguas volvieron a su cauce " (98. IUK) 

 
"El music-hall ha dejado buen sabor de en Pamplona" (103. IUK) 
 
"Utilizando un simil irakí(...)la madre de todas la 

negociaciones..."(37. IUK) 
5.4.8.6.- Azpiatalaren sintesia 
 
Telenavarra izeneko albistegian ere, aktualitatea esplizitatzen ez den 

prozeduraren emaitza da. Aktualitatea autonomoa da. Kazetarien partehartze 
profesionala ez da inoiz agerian lagatzen, agian hurbilketa modu bakarra 
"nuestros titulares" edota "resumimos en euskera" bezalako modu inplikatiboak 
lirateke.  

Egunerokoa den albistegian, atenporalak diren albiste ugari daude, 
TVENAren periodizazio propioa erakutsiz. Aktualitatea produktu bat da eta 
bertan gaurkotasuna landu daitekeen elementua. Albistegia eta instituzioen 
periodizazio moetak elkarrekin datoz hainbat kasutan. 

Kazetariaren eskuhartze profesionala kronista eta lekukoaren balioaz 
horniturik ageri da. Kronista lanari balioa emanez leku eta denbora elementuei 
garrantzi diskurtsibo handia ematen zaie. 

Aktualitatea continuum bat da eta kazetariaren lana berorren berri ematea 
da, ikusentzulearekin eguneroko zita informatiboaren bidez. 

 
Diskurtso informatiboan, iturriari eginiko aipamenak ez dira oso ugariak. 

Izan ere, nagusiki iturburu instituzionala dutenez, nagusia da "aipatu barik" 
mantentzen dena. Horrela ez den kasuetan, alegia, agintearen 
planteamenduen kontra dauden talde informal zein formalen kasuetan, 
esplizitazioa oso errepikakorra izaten da. 

 
Formalki, TVENAren estiloa, beste kanale guztietan bezala, neutro eta 

neurtua da. Agian, literalizazio eta idazkera sueltoagoa esaera zahar eta 
kolokialtasun batzuen erabileraz letorke. Beti bezala, idazkera polarizatuagoa 
(IUKen elementuak on ala txar modura kalifikatu artekoak) kirol, kultura eta 
gizarte mundukoan gauzatzen dira. 

 
 
5.4.9.-TVENAren emaitza koalitatiboen sintesia 
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Televisión Españolak Nafarroako Foru Komunitateerako emititzen duen 

Telenavarra albistegiak aginte-egituraren barruan gorengo postuak dituztenen 
zentralitatea erakusten du. Gainera, aipaturiko nagusitasun hori erradiala dela 
esan dezakegu: esparru tematiko guztietan presente dago eta harreman sozial 
guztiak artikulatzen ditu. 

Instituzio politiko-administratiboa, sare itxi bezain zabalaren sorgunean 
aurkezten zaigu TVENAn. Insituzioek artikulatzen dituzte gizartearen baitako 
elementu nagusienen arteko harremanak: gizabanakoak, alderdi politikoak eta 
hauen gainetik dauden erakunde politiko-administratiboak. Instituzioengandik 
datoz gizabanakoen ongizatea eta bizi-kalitatea eskeini eta bermatuko dituzten 
zerbitzuak. Instituzioa, tradizioa eta egungo legeen legitimazioaz, 
gizartearentzako motore eta dinamizatzailea da. Erakunde politiko-
administratiboek, ekonomiko eta enpresarialekin bateginik, etorkizun oparo eta 
hobeago baten aldeko pausuak ematen dituzte.  

Aldi berean, instituzio politiko-administratiboek notizia sortzaile modura 
duten agerpen maila nabarmena dela eta berezkoa duten influentzia-gune 
administratiboaz markatzen dute albistegiaren erreferentzia-esparrua. 
Telenavarrako notizi-saioetan Nafarroa da, zalantzarik gabe, definitzen den 
esparru territoriala eta, dedukzioz, sozial eta kolektiboa. Informatiboki bertara 
mugatu izanak, nafartar nortasun kolektiboaren elementu pisutsu gisa uler 
daiteke. Nafartasunaren definizioan TVENA bezalako tresna informatiboak bere 
garrantzia du. Honetaz baliatuz, medio honen zeregin profesionalean, hau da 
asteguneroko albistegietan, markatzen da NFK-ren barruan azpimarratu gura 
diren subjektu sozialak. Hauen artean, esan bezala, instituzio politiko-
administratiboek betetzen dute parterik handiena. Instituzio autonomikoek, 
Estatu mailakoekin mantentzen duten erlazioan definitzen dira hierarkia eta 
joku-arauak. Konstituzioa eta Amejoramendu Foralaren legeak markatzen dute 
lege-markua, eta hauen baitan mugitzen dira nafar instituzioak eta, modu 
berean, hiritargoa. Estatu zentrala eta NFK-a dira zirriborratzen diren instituzio-
eragin bakarrak, Euskal Herriaren izakera eta presentzia politiko-sozialak 
inolako pisurik ez duelarik.  

Instituzioak ez du antolamendu politikoaren emaitza hutsa bezala 
funtzionatzen, gizartearen egituraketaren fruitu bezala agertzen da baita ere. 
Nortasun kolektiboaren "ispilu" eta izakera komunitarioaren proiekzio 
instituzional modura agertzen zaizkigu Telenavarran NFK-ko erakunde politiko-
administratiboak.  

Lehenago aipatu dugun bezala, gizabanako zein gizartearen ongizatea 
eta eskubideak bermatzea da instituzioen zereginetakoa, agian zentrala. 
Beraien lana da hiritarren bizi-kalitatea ziurtatzea eta lan horretan lortzen dute 
proiekzio mediatiko ikaragarria. Aldi berean, instituzio politiko-administratiboek 
duten agerpen maila informatiboak notizia klase guztietatik datorkio. 
"Fagotiziazio informatiboa" deitu dugunaren bidez ilustratu nahi da norainokoa 
den instituzioen presentzia politikatik kanpoko gaietan ere, gizartearen esparru 
tematiko guztietan bere presentzia erakutsiz.  

Telenavarra, nafartasuna definitu eta proiektatzeko tresna bat izateaz 
gain, mundua ikusteko kokaleku bat bada ere. Notizia desberdinek NFK-ean 
dute abiapuntua eta erreferentzialtasuna markatzen da TVENAn. Hori bai, foru 
komunitatearena baino definizio-esparru zabalagoa bilatu gura izaten denean 
ez da Euskal Herriarena erabiltzen baizik eta Estatu espainiarrarena.  

Albistegi honen bidez proiektatzen den Nafarroan, normaltasuna, agintean 
dagoen ordenu politikoaren baitakoa, tradizio eta historian aurkitzen du bere 
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legitimitatea. Herritarren nahia errepresentatzen duten instituzioen joku-arauak 
akordioa eta adostasunean oinarritzen dira. Kontsentsua eta adostasuna, 
helburuak lortzeko medio modura erakusten da, bere ondorioz gizarteko 
partaide guztientzat ongizatea ziurtatu dezakelako. Biolentzia armatua 
erabiltzen dutenen kontrako diskurtsoa honetan oinarritzen da: demokrazia eta 
gehiengoaren desioen kontra aritzea. Alegia, instituzioek errepresentatzen 
dutenaren aurka joatea. Aipaturikoa da, edozelan ere, TVENAn aurkitu 
daitekeen desordenu moeta bakarrenetakoa. Izan ere Telenavarran nagusi da 
normaltasuna eta legalitatearen ordenuaren barruan mugitzen direnen 
aipamena. Adostasun kolektibo honetan loratzen dira hain ugari diren 
ongizatea eta bizi-kalitateari buruzko IUK-k.  

Normaltasun giroan aritzen den instituzio politiko-administratiboa eta 
hauek dakarten esparru territorialaren marka dira, ikuspegi koalitatibotik, 
Telenavarran agertzen diren osagarri aipagarrienetarikoak.  

 
 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  261

5.5.-HETIO-REN IKERKETA KOANTITATIBOA 
 
Televisión Española eta Euskal Telebistak emititzen dituzten albistegien 

edukina koalitatiboki aztertu eta gero, honako atal honetan, metodologia 
koantitatiboa aplikatuz eginiko lanaren emaitzetan zentratuko gara.  

Edukin-azterketa koantitatiboaren emaitza oparoa ordenatuz, atal honetan 
lau azpiatal definitu ditugu. Lehenean, hiru albistegien emaitzak bateratuz, 
Hego Euskal Herriko telebistagintza informatiboaren (HETIO) nondik-norakoak 
azalduko ditugu, orokorrean harturik. Ondorengo hiru azpiataletan Teleberri, 
Telenorte eta Telenavarra deritzoten izakera eta ñabardura bereiztuei egingo 
diegu kasu. 

 
Telebista-kanale bakoitzari dedikaturiko kapituluan, hasteko, albistegiaren 

testuingurua, egituraketa eta osagarri formalak, azalduko ditugu, gero, bere 
barruan aurkitu daitezkeen Informazio Unitate Kateen (IUK) baitan sartzeko 
(ikus "Oinarri metodologikoak" izeneko atalean dagoen azalpena eta, bereziki, 
ikerketaren atal desberdinen arteko lotura argitzen duen  grafikoa). Beraz, 
albistegien egituraketa globalari errepasua eman ondoren edukinean 
zentratuko gara, bere alderdi ahozko zein ikonikoan barna arituz. IUK 
bakoitzean hitzez esan zein irudiz erakusten direnak sakonean miatuko ditugu. 

 
Albistegien edukin koantitatiboa azaltzekoak garen honetan, komenigarria 

da gogoratzea, berriro ere, zein lotuta eta elkar-osagarriak diren albistegien 
forma eta edukina. Biek gauzatzen dute lan-eguneroko informatiboetan 
entzulegoari aurkezten zaion produktua, eta biek adierazten dute igorleak 
albistegia fabrikatzerakoan duen ikuspegi eta jarrera.  

 
 
5.5.1.-Albistegien testuingurua 
 
Azpiatal honetan bateratu egin ditugu hiru telebista-kanaleen emaitzak 

(ETB, TVEBI gehi TVENA), eta horrela Hego Euskal Herrian egiten den 
informatibogintzaren irudi orokorra eman ahal izango dugu. Badira, nola ez, 
hainbat elementu formal globaliza ezinak direnak, kanale baten aurki 
daitezkelako eta ez besteetan. Hori horrela izanik ere, aipaturiko kanaletako 
emisio informatiboek amankomunean dituzten molde eta elementuetan 
zentratuko gara. 

 
Esku artean ditugun albistegien emisioa, eguerdiz, ordu biak eta ordu bi 

t'erdiak bitartean izaten da, bazkalostean beraz. Guztiek betetzen dute, 
tradizionalki informazioari dedikaturiko ordutegi hori, goizeko programazioa 
amaitu eta arratsaldekoari ekiteko lehen momentuetakoa. Kontuan izan behar 
da, Estatu espainiarreko telebistagintzan paradigmatikoa den hiruetako 
Telediarioa (TVE) emititzen dela egunero. Bazkal ondoko ordu tarte horietan 
goizean zehar izan ez duen audientzia kopurua bereganatzen hasten da 
telebista (ikus eranskinetan audientzia kopuru datuak orduen arabera nola 
aldatzen diren). 

Ordu erdiko formatoa izaten dute eskuartean ditugun albistegiek eta bere 
baitan, ikerketaren helburuak hala eskatzen zutelako, Teleberriren kasuan eta 
berez horrela egiten delako Telenorte eta Telenavarran, nazioarte zein Estatu 
espainiarreko berriak baztertu egin ditugu. Edukinez Euskal Herriko notizietan 
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zentratu gara ikerketa-lan honetan, gainera, hiru esparru tematiko, marjinalak 
bestalde, alboratu ditugu: eguraldia, burtsa eta bonolotoari buruzkoak. 

 
 
5.5.2.-Albistegien egituraketa 
 
Esku artean ditugun albistegiek ordu erdiko formatoa erabiltzen dute, eta 

atzetik publizitatea emititzen denez, laburragoa gelditzen da. Informazio-saioa 
karetaz hasi eta etenik gabe luzatzen da, amaierako sintonia edota kastinaz itxi 
arte.  

 
HETIOn landu ditugun albistegiak, formalki, hiru atal nagusiz osatzen dira: 

Hasiera (Hasierako Aipamena edo Titularrak), Bloke Nagusia eta Amaiera 
(Amaierako laburpena edo Euskarazko laburpena).  

 
Albistegiari hasiera emanez, kareta identifikagarriaren ostean, 

aurkezlearen agurra dator, sarri, eguneko notizi garrantzitsu edota gaurkotasun 
gehien dutenak azpimarratuz. Horren ondoren edo bestela, albistegia hasi eta 
berehala, Titularrak, alegia Offean eta bloke bereiztuan notiziarioan pisu gehien 
izango dituzten lauzpabost notizia, pantailaratzen dira. Atal formal honen 
esangurarik aipagarriena notizia batzuk besteengandik bereiztea eta 
azpimarratzea da. 

 
Bloke Nagusia da, albistegiaren atal zabalena. Bertan, aurkezle nagusia 

edo laguntzailearen sarrerez gidaturik albistegiaren edukina erakutsiko da. 
Bloke Nagusia izendatu dugun honetan gainera, gehienetan, sekzio batzuk 
antolatzen dira, tematikoki, geografikoki zein garrantzi informatiboz sailtxoak 
antolatuz. Sekzio hauek definitzeko orduan garrantzi handia du bere baitan 
dauden notiziek betetzen duten esparru geografikoa, hau da EAE, NFK- edo 
EH-4koak izatea. Gaiak ere balio izaten du sekzioa definitzeko. Sekzioetatik 
erdia gai bakar baten inguruan antolatu da. Sekzio hauek monotematikoak 
direnean politika eta kirola izaten dira gairik erabilienak. 

Albistegiaren barneko sekzio edo ataltxo hauek kareta tematiko ala tele-
kanalearen logotipo identifikagarrien bidez markatzen dira. 

 
Albistegiari amaiera emanez, Titularrak errepikatzea ala euskaraz eginiko 

notizi garrantzitsuenen bloke labur bat sartzen da. Edozein kasutan ere, 
aurkezle nagusiak ematen dio agurra notizi-saioari. 

Ikusi dugun bezala, albistegiaren barruko egituraketa formalak erakusten 
dituen atal desberdinei koherentzia eta osotasuna emanez aurkezlearen 
papera inportantzia handikoa da. Esate baterako, telediarioetan zerbat esaten 
entzuten ditugunen artean %77,1a telebistako profesionalak dira. Instantzia 
enunziatzaile paper honetan, OFFa da nagusi %61,3az, geroago dator aurkezle 
nagusiaren presentzia erakusten duen %10.7a. Albistegi bakoitza bere 
aurkezlearen nortasunaz ere definitzen da. Berari dagokio hartzailegoarekin 
interlokuzioa bilatzea eta informatiboa egiten duen lan-taldea pertsonalizatzea. 
Gizonezkoa den aurkezle nagusiaren papera da erabiliena, baina kasu 
batzuetan, laguntzaile bat ere agertzen da, Bloke Nagusiaren barruan ageri 
diren atal tematiko desberdinetarako sarrera eginez. 

 
Lagina osatzen duten albistegietan, bataz beste, hamar bat notizi 

(Informazio Unitateen Kateak) desberdin eskeintzen dira.  
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5.5.3.-Albistegien itxuraketa formala 
 
5.5.3.1.-Informazio Unitateen Katea (IUK): osagarri formalak 
 
Tema bakar eta definitu baten inguruan txirikordatzen den informazio 

ikoniko eta hitzezkoaren unitatea da IUK. Oinarri metodologikoak zehaztu 
ditugunean aipatua moduan, IUKz osatzen dira albistegiak eta IUKetan batzen 
dira Segmentu Ikoniko (SEGI) eta Informazio Unitateak (IU).  

 
Informazio Unitateen Kateak aztertzerakoan, edukin eta forma bereiztu 

eta bakoitza bere aldetik jorratzea erabaki dugun arren, ezin dugu ukatu 
informatiboen osagarri bien arteko inter-dependentzia. Azpiatal honetan 
edukinari eusten dion soporteari helduko diogu, alderdi formala landuz.  

 
HETIOn, guztira, 147 IUK aztertu ditugu, horietatik minutu t'erdira heltzen 

direnen kopurua IUKen erdia delarik. Informazio Unitateen Kateek duten 
tratamendu formalean, iraupenak bereziki, nolakoa den lau luzera definitu 
ditugu. Ondoko taulak eta grafikek erakusten dute IUK horien banaketa nolakoa 
den. 

Definitu ditugun lau luzera desberdinen banaketa portzentuala ikus 
daitekeen ondoko grafikan: 

 
 

(6. grafikoa: HETIOren IUKen iraupenak) 
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Lehen ere aipatu dugun bezala, IUKetan bateratu egiten dira informazio 

ikonikoa eta hitzezkoa. HETIOren ikuspegi globala azaltzen duen ondoko 
taulan ikus daitezke zenbat IUK aztertuak izan diren eta horien baitan zenbat 
IU, SEGI eta AKT.  
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INFORMAZIO UNITATEEN KATEA (IUK)  147 
INFORMAZIO UNITATEA (IU)    2645 
SEGMENTU IKONIKOA (SEGI)    791 
AKTANTEA (AKT)      1539 
 
Informazio Unitateen Kate bakoitzean 18 IU aurkitu daitezke eta 5,4 bat 

SEGI. Aldi berean, SEGI bakoitzean, bataz beste Telenortek 1,9 Aktante 
erakusten ditu.  

 
 
 
 
5.5.3.1.-Segmentu Ikonikoen osakera formala 
 
Ikerketa-lan honen beste azpiatal batzuetan, imajinetan erakutsiko direnak 

aztertuko ditugun bezala, oraingoan hurbilketa formal bat egingo dugu. SEGIak, 
informazio ikonikoaren unitate txikienak, formalki ikertzerakoan honako hauetan 
fijatuko gara: SEGIen iraupenak, ikoniko-teknikoki berezitasunik ba ote dagoen, 
eta soporte ikonikoaren arabera nolako imajin klase pantailaratuak izaten diren 
HETIOn.  

 
 
Segmentu Ikonikoen iraupenean fijatuz, erdia hamabost segundu 

bitartekoak dela konproba daiteke. Ondoko grafikan ageri dira, iraupen 
desberdinak eta horiei dagozkien SEGIen portzentaiak.  

 
 

(7. grafikoa: HETIOren SEGIen iraupenak) 
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Pantailaratuak izaten diren irudiak orduan kamaraz hartuak edota lehendik 
grabatu, editatu eta prestatuak izan diren miatuta, diferituaren garrantzia 
agerian gelditzen da. Gure etxeko aparailuetan ikusten diren irudietatik %82,2a 
aurrez grabatuak dira. Zuzeneko aportazio informatiboa %17,8koa da, eta 
proportzio handienean aurkezleen parte hartzeari dagokie.  

 
Segmentu Ikonikoetan entzun daitekeen audioan, definitu ditugun bost 

tipologietatik, OFFekoa eta zuzeneko audioarena dira nagusi: %54,6 eta 
%35,4az.  Bestelako joku akustikoei utzitako lekua oso murritza da grafikan 
ikus daitekeenez.  

 
 

(8. grafikoa: HETIOren SEGIen audio moetak) 
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Irudien izakera formalari kasu eginez, pantailaratuak izaten diren imajinen 

artean lau definitu ditugu: Utilitarioak (infografikoa, teleprinterra...), Bikarioak 
(marrazkia, argazkia) eta Dinamikoak (bideo edo zine formatoan grabaturiko 
irudia eta audioa batera duena). Lau hauen erabilera eta konbinaketak 
posibilitate asko irekitzen dituen arren, errealitateak erakusten digu nahiko 
monolitikoa dela soporte ikonikoaren presentzia. HETIO osatzen duten 
telebista-kanaletan, %80,2an irudi Dinamikoak erabiltzen dira, %14,3an 
Bikarioak eta gainontzekoen kopuruak oso apalak dira: bai Utilitarioak (%2,6) 
baita ere forma Mistoen (%2,9) kasuan.  

 
Albistegietan sartzen diren irudien konposaketa eta enkuadrea ere 

aspektu formalen artean kontsideratzen ditugu. HETIOri dagokionez, agerian 
gelditzen da konposaketa ikonikoa egiterakoan interes gunea dagoenaren 
arabera egiten dela. Ikertuak izan diren SEGIetatik %64,7an interes puntuaz 
zentratuak izan dira. Gauzak horrela, gehien erabiltzen diren planoak hauexek 
dira: 
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(9. grafikoa: HETIOren SEGIen plano moetak) 
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Segmentu Ikonikoen osakera fomalari amaiera emanez, HETIOn 

erabiltzen diren errekurtso tekniko-lagungarrien errepasua egingo dugu. 
Kontuan hartu behar dugu, telebistaren lengoaian eta erabilera espresiboan 
oso integratuta dagoela teleprinterra, chroma key eta abarrena. Guk ikertutako 
laginean, SEGI guztietatik erditik goran (%51,7) horietariko baliabide teniko-
espresiboren bat soma daiteke.  

 
 
5.5.3.3.-Aktanteen itxuraketa formala 
 
Imajinetan agertzen diren pertsonak aztertzea, beraien tipologia sozio-

politikoa, jatorri geopolitikoa, burutzen dituzten Ekintzak eta abarrak, oso lan 
interesgarria da, eta horri dedikatuko dizkiogu aurreragoko azpiatal batzuk. 
Baina, Aktanteen izakera ezagutzeko egiten dugun lehen urreratze honetan, 
elementu formaletan zentratuko gara, edukina beraz geroko lagata. Momentuz 
zenbat Aktante eta nolako agerpen-iraupenaz dauden, planoa eta 
zentrikotasuna eta printer identifikagarririk agertzen ote den landuko dugu.  

 
Segmentu Ikonikoak hartu eta bertan agertzen diren pertsonaia 

desberdinak lokalizatu eta ikertuz dakigu nolakoa den HETIOk Aktanteei 
ematen die tratamendu formala. Esate baterako, 1539a daude, alegia SEGI 
bakoitzean 1,9. Gainera, Aktanteez gain, hauekin ikonikoki erlazionatzen diren 
beste pertsonaia batzuk aztertu ditugu: Ko-Aktanteak. HETIOn 764koa da 
identifikatu den Ko-Aktante kopurua.  

 
Pertsonaia ikonikoen iraunkortasuna pantailan ez da oso altua, izan ere, 

plano aldaketa askotan pertsonaiak, Ekintzak, beraien arteko harremanak eta 
abarrak ere aldatu egiten baitira. Ondoko taulan ikus daiteke zein den 
Aktanteek pantailan irauten duten denbora medioak.  
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(10. grafikoa: HETIOren Aktatanteen iraupena ) 
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Aktante desberdinek dituzten enkuadreei buruz, aipatzeko modukoa da 

plano labur eta ertainaren nagusitasuna (%33,1 eta %22,4). Halere, Aktanteen 
plano orokorraren erabilera informatiboetan ez da txantxetakoa: %44,5ekoa.             

Planoaren angulazioa, alegia nora begira jartzen den Aktantea ala zein 
aldetan kamara, perpendikulartasuna da ugariena. Beraz, aurrez-aurre (%54,7) 
harturiko pertsonaiak dira pantailan gehien agertzen direnak. Zeharretik 
(%37,2) ikusten ditugunak eta atzetik (%8,1) ageri direnen kopuruak baxuagoak 
dira.  

Amaitzeko, pertsonaia ikonikoak agertzen direnean identifikaturik ote 
dauden jakin gura izan dugu. Identifikazio ikonikoa, teleprinterraren bidez, 
kasuen ehuneko 12,6an ematen da bakarrik, gainontzeko %87,4an anonimoan 
(behintzat esplizitoki izendatu barik) gelditzen da pantailan agertzen den 
pertsona.  

 
 
5.5.4.-Albistegien edukin ikoniko-ahozkoaren baitan 
 
Oinarri metodologikoak azaltzerakoan esan dugun gisa IUK-n bateratu 

egiten dira informazio ikoniko eta hitzezkoa. Informazio Unitateen Kateak dira 
autonomia guztiz albistegietako elementurik osatuena. IUK aztertzerakoan 
ordea, hiru etapa desberdin segituko ditugu: IUK bere osotasunean aztertzea 
lehenengo, eta gero, hauen baitan agertzen den hitzeko informazioa (IU) eta 
ikonikoa (SEGI) jorratzea.  

 
 
5.5.4.1.-IUK bere osostasunean hartua 
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Informazio Unitateen Kateak bere osotasunean aztertzerakoan bi dira 
kontuan hartu gura izan ditugun alorrak: edukinarena (ikoniko eta ahozkoa) eta 
osagarri formalarena.  

Ikuspegi bikoitz horrekin, IUKen azterketari aplikatu dizkiogun galdera 
nagusienak hauexek dira (ikus IUK-ren Kode-taula): zein duen Gai nagusia, 
IUK-ri Ikutu politikoa emango dion elementurik ba ote den, egungo ordenu 
politiko-legalarengandiko onargarritasun maila soma daitekeen eta IUK-k duen 
iraupena eta bestelako aspektu formalek edukinean zelako eragina izango 
duten neurtuko dituztenak.  

 
Hiru albistegien datuak bateratuz egingo dugun azterketa burutzerakoan 

kontuan hartu dugu, hainbat aspektu formal ezin direla globalean kontsideratu, 
kanale batean ematen direlako agian eta bestean ez. Esan nahi baita, ikuspegi 
orokorra egiterakoan badirela hainbat elementu globalizaezinak direnak. 
Desberdintasun formal horiek agertzen direnean zehaztuko da zeintzu telebista 
kanaletan aplika daitekeen eta zeintzutan ez. 

 
 
5.5.4.1.1.-Kokapena 
 
Lerro batzuk gorago esan bezala, IUKek, albistegiaren barruan dituzten 

Kokapenak, orain ari garen mailako azterketa orokorra egitea zaila da, kanale 
bakoitzak bere egitura propioa duelako eta batentzako "Hasierako Aipamena" 
edota "Euskarazko Laburpena" erabiltzea ohizkoa den bezala, besteak ez 
duelako horrelakorik egiten. Edozelan ere, amankomunak dituzten elementuen 
arabera, IUKen %6,1a "Hasierako Aipamena" eta %29,9a "Titularretan" 
lekutzen dituzte, preferentzialak kontsidera daitezkeen kokapen horietan. Nola 
ez, ehuneko ia ehuna "Bloke Nagusia" deiturikoan ikusi ahal izango dugu. 
"Amaierako laburpena" edota "Euskarazko Laburpena" izendaturiko Kokapenak 
erabat arbitrarioak dira (lehena Telenortek bakarrik erabiltzen du eta bigarrena 
Telenavarrak) eta ezinezkoa da guztiontzako aplikagarria liratekeen erizpiderik 
kontuan hartzea. 

Aurki ikusiko dugunez, gurutzaketa desberdinek argi ugari zabaltzen dute 
albistegien kokapenarekin loturiko zirrikituetan. Ondokoak dira gero zabalago 
zehaztuko diren ideia nagusienak.  

Kokapen desberdinak, pisutsutzat hartuak izaten direnak ere, aproposak 
dira nagusiak diren Politika, Gizartea eta Ekonomia gaiak lekutzeko, kasu 
batzuetan modu esklusiboan gainera. Kokapen horietan agertzeko Ikutu 
politikoa erakustea ia ezinbesteko baldintza da. Kokapen "azpimarratuetan" 
bestalde, positibotasunak gora egiten du portzentualki eta negatibotasuna 
behera (Hasierako aipamenean bereiziki). 

 
 
Kokapen desberdinetan ezartzen diren gai ugarienen azterketa eginik, 

begibistakoa da hiru direla beti nagusiki presente dauden gaiak: Politika, 
Gizartea eta Ekonomia. Bost direnez telegunkarietan markaturiko Kokapenak, 
bostak aztertuz aipaturiko hiru esparru tematiko horiek dira lehentasuna 
dutenak, alde handiaz gehienetan eta besteetan esklusiboki (Hasierako 
Aipamena eta Euskarazko Laburpena kasurako). 

Hasierako aipamenean azpimarratuak izango diren IUken gaia %66,6an 
Politikakoa izango da, %22,2an Ekonomia eta, azkenik, Gizartekoa ehuneko 
11,1az.  
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Titularretan, Politika mailakoa da nagusi (%31,8), Gizartea (%29,6) eta 
Ekonomia beraien atzetik utziz %20,4az..  

Bloke Nagusian kokatzen diren IUKetan Gaia, portzentualki, Politika 
(%24,7), Gizartea (%24,1) eta Ekonomiakoa (%19,9) dira nagusi, Kiroletaa % 
15,9an dabilen bitartean. 

 
 
Definituriko Kokapen desberdinak ikusirik, eta preferentzialak deitu 

ditugunen artean, Ikutu politikoa duten IUKen presentzia handiagoa da, 
begibistan denez. Albistegietan kokatze "azpimarratua" lortzeko Ikutu politikoa 
edukitzeak bidea errazten du. 

Hasierako aipamenean eta Titularretan lekutuak izaten diren IUKetatik, 
hamarretik zazpi baino gehiago dira, Ikutu politikoa daukatenak, Bloke 
Nagusian aurkitu daitezkeenak aldiz erdiaren inguruan dabiltza. 

 
 
Kokapena eta egungo ordenu politiko-legalarentzako neutro, positibo ala 

negatiboak kontsideratuak izan daitezkeen IUK-k nahasterakoan ikusten dena 
da neutraltasuna %60aren inguruan dabilela kasu guztietan, eta IUK positiboen 
kopuruak negatiboena bikoizten duela. Kokapen pribilegiatuetan positibotasuna 
puztu egiten da. Gainera, kontuan hartzeko modukoa da Hasierako 
aipamenean ez dela IUK negatiborik aurkituko, positiboenak eskuratzen 
duelarik ehuneko 44,4a. 

Ezin da ahaztu bestalde, neutro, positibo ala negatibo diren IUKen 
portzentaia, oro har eta bestelako Kokapeneatan, modu konstantean agertzen 
dela: %54,4 neutroak direlarik, eta %30,6 eta %15 hain zuzen ere, positibo eta 
negatiboak. 

 
Ikuspegi formaletik eginiko ikerketa-atal honetan, azkenik, bi puntu, Bloke 

Nagusian IUK desberdinek nolako antolaketa tematiko zein geografikoa 
edukitzen duten argitzeko balioko dizkigutenak. 

Albistegien Bloke Nagusiak, hau da, iraupenez nagusienak, gaiaren 
araberako multzoak edo sekzioak dituen aztertzerakoan ikusi ahal izan dugu 
sekzio horiek monotematikoak izaten direla %46,9an. Honek esan nahi du, IUK 
desberdinak temaren arabera izaten direla antolatuta eta sekzio horietatik, bitik 
bat, gai bakarrekoa izaten dela. Sekzioari izakera monotematikoa ematen dion 
gaia Politika izaten da %49,3an kasuan eta Kirola %34,8an. Bestelako 
kasuetan, gai bakar batek ez du ia inoiz sekzioa definitzen, eta sekzioa, 
tematikoki, mistoa izaten da. 

 
Albistegia Sekzioka antolatzerakoan IUKen esparru geografikoa 

definigarria izaten ote den aztertzerakoan, konprobatu ahal izan da, baietz, 
albistegiak %68an elementu geografikoen arabera antolatzen direla. Sekzio 
geografikoki markaturiko hauetan nagusiak dira, nola ez, monografikoki EAE, 
NFK- eta EH-4 esparru modura dituzten IUK-k. 

 
 
5.5.4.1.2.-Gaia 
 
Hego Euskal Herriko hiru tele-kanaleetan aztertuak izan diren 

albistegietatik, IUKen ia erdiek Politika gehi Gizarte mailako gaia dute (%24,5 
eta %23,8), kopuruz segidan datozelarik Ekonomia (%19,7) eta Kirola (%15,6). 
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Askozaz ere portzentaia urriagoan daude aldiz, Biolentzia politikoa (%7,5) eta 
Kultura (%7,5) ardatz tematiko gisa dutenak. Erabat marjinala da bestalde, 
Eguraldia+Trafikoaren Gaiari dedikaturiko IUKena (%1,4). 

 
 
 
 
 
 

(11. grafikoa: HETIOren IUKen edukin tematikoa) 
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Aipaturiko, banaketa tematiko honek baditu bere baitan hainbat 

berezitasun. Esaterako, nagusitasun tematikoa formalki ere azpimarratua 
izaten dela kokapenetan zein IUKen iraupenaren bidez.  

Horrezaz gain, Politikaz aparte asko dira Ikutu politikoa bistan duten 
gaiak: Biolentzia politikoa (%100), Eguraldia+Trafikoa (%50), Ekonomia 
(%37,9) eta Gizartea (%31,4). Bi Gai, Biolentzia politikoa eta Ekonomia 
neutraltasunetik kanpo aurkezten zaizkigu, negat/posit ardatzean alde batera 
zein bestera lekututa. Beste guztietan neutraltasuna da nagusi, eta 
positibotasunak  bikoiztu egiten du egungo ordenu politiko-legalarentzako 
negatiboak izan daitezkeen IUKen kopurua. 

 
IUKen Gaia eta Kokapena estatistikoki gurutzatzerakoan, agerian 

geratzen da gai batzuen nagusitasun koantitatiboa, formalki ere, kokapenaren 
bidez azpimarratua izaten dela. Presentzia tematikoa eta azpimarraketa 
formala bat datoz hainbat tema ikutzerakoan beraz. 

Koantitatiboki gai "indartsu" gisa ageri diren IUKek, daukaten kokapen 
aldetik  ere nolabaiteko nagusitasuna erakusten dute; esan nahi da, Politika, 
Gizartea eta Ekonomia gai modura dituzten IUK-k errazago ateratzen direla 
Hasierako aipamen eta Titularretan ere (Eguraldia+Trafikoa ere tema 
pribilegiatua da Titularretan agertzeko). Aldiz, Kirola edota Biolentzia politikoa 
gai modura duten IUKetan, hamarretik ez da bitan Titularretan ageriko. Kirol 
IUKetatik (%15,6) erdia Titularretan paratuak pantailaratuko dira. 
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Kirola salbu, bestelako Gaiak aztertzerakoan Ikutu politikoaren presentzia 

azaldu da modu garbian, baita kulturaren kasuan ere. Politika munduko 
pertsonaiak, erreferentziak edo elementuak, Gai gehienetan dute tokia, kasu 
batzuetan ehuneko ehunean gainera. 

Politika eta Biolentzia politikoari buruzko IUK guztiek dute aipaturiko 
ñabardura politikoa. Eguraldia+Trafikoa Gai modura dituzten eskasetatik erdiak 
ere Ikutu politikoa erakusten du, eta Ekonomia (%37,9) eta Gizarteak (%31,4) 
kontuan hartzeko moduko portzentaietan. Kultura munduko IUKetan Ikutu 
politikoa presente dago ehuneko 18,2an. Esan bezala, Kirola da Gai bakarra, 
portzentaia oso baxuan, politikaz buztirik agertuko dena. 

 
Gai bi, Biolentzia politikoa eta Ekonomia, neutraltasunetik kanpo mugitzen 

diren temak dira, berorietan positibo eta negatibotasuna markatuago dago. 
Bestelako Gaiak dituzten IUKetan, neutraltasuna eta positibotasuna tinko ageri 
da. 

IUK-ren Gaia eta Egungo ordenu politiko-legalak nola kontsideratuko duen 
aldagaiak gurutzatuz, zein Gai izaten diren neutro, positibo edota negatiboa 
jakin dezakegu.  

Albistegi guztiak, oroharturik, Eguraldia+Trafikoa, Kultura eta Kirola 
dituzte Gairik neutroenak. Biolentzia politikoa, Gizartea, Ekonomia eta Politikari 
buruzko IUKetan positibotasuna portzentaia handitan ageri da. Baina bestalde, 
Biolentzia eta Ekonomia Gaia duten IUK-k dexente negatiboki kontsideratuak 
izan  daitezke.  

 
 
Tematikoki garrantzitsuenetakoak diren Politika eta Gizartea, iraupen 

aldetik ere nagusiak dira. Ekonomiari ere antzerakoa gertatzen zaio, tematikoki 
pisutsua izateak (IUKen %19,7a) iraupen luzetxoak ezagutzera eramaten duela 
bitik behin. Beste puntan daude Biolentzia politikoa eta Kulturari buruzko IUK-k, 
hauetan tematikoki urriak izateak iraupenez ere laburrak izatera baitaramatza. 
Kopuruz nagusitasun tematikoa, IUK hauek luzeagoak izateaz ere gauzatzen 
da beraz, eta alderantziz. 

Gizarteari buruzko IUKek minutu t'erditik gorako luzera izaten dute 
%65,7an, eta Politikaren kasuan %58,3an. Bestelako Gai tematikoak duten 
IUK-k erdiska ibiltzen dira luzera handi eta txikia lortuz. Salbuespen bi badira 
ordea, Biolentzia politikoa eta Kultura zeinetan IUK laburrak dira nagusi, %81,8 
eta %72,8 minutu t'erditik beherakoak direlarik. Eta, bigarren kasu aipagarria 
Eguraldia+Trafikoarena da; gai honek bi puntak ezagutzen ditu: oso laburrak 
eta oso luzeak diren IUKen kopurua erdiska banatzen delarik.  

 
Politikaren itzala, IUK-ren Gaian ezezik, bestelako proiekzio moduak ere 

ezagutzen ditu, esate baterako politikarekin erlazionaturiko Subjekto, 
Destinatario edota Aktanteak IUK desberdinetan paratzen direnean.  

Ikutu politikoari dedikaturiko atal honetan, IUK-ren elementuren bat 
politika munduarekin erlazionatu ote daitekeen aztertu nahi dugu hemen.  

Lagina osatzen duten albistegietako IUKetan, ia erdian (%49,7) aipaturiko 
ñabardura hori soma daiteke. Alegia, bi IUKetatik bat Ikutu politikoaz 
zipristindurik ageri dela.  

 
Politikaren presentzia beraz, tematikoki politikaz erlazionaturiko IUKen 

mugaz gain dago. Hau da, Politikatik aparte Gizartea, Biolentzia politikoa zein 
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Ekonomian agertzen delarik indartsu. "Politikaren" gainpresentzia hori kokapen 
pribilegiatuetan agertzeaz gain luzera handiagoa edukitzeaz ere azpimarratzen 
da. Bestalde, Ikutu politikoa definituago dago positibo ala negatibotasuna 
markatua duten IUKetan, azken honen proportzioa altuago delarik. 

 
 
5.5.4.1.3.-Ikutu politikoa 
 
Segidan datozen lerroetan, Ikutu politikoa IUKen kokapena, Gaia, 

positibo/negatibo, eta iraupenaz nola erlazionatzen den zehaztuko dugu. 
 
IUK-k Ikutu politikoa denotatzen duen elementuren bat erakustea, 

Kokapen azpimarratuetan lekua bermatzeko modu bat da. Hau da, Ikutua duten 
IUKek errazago heltzen dira Aipamen eta Titularretara, modu indartsuan ageri 
dira baita ere Amaierako laburpenean zein Euskarazkoan. Ikutu politikoa 
edukitzea beraz, kokapen pribilegiatuetan atea zabalik edukitzeaz ordaindua 
dago. 

 
Ikutu politikoa, zalantzarik gabe, erosoago mugitzen da Politika, Gizartea, 

Biolentzia politikoa zein Ekonomia Gai modura dituzten IUKetan. Esparru 
tematiko horietan elementu politikoren bat txertatzea errazagoa izaten baita. 

Esan bezala, Ikutu politikoaren presentzia nabarmenagoas dituzten 
Gaietan honakoa da banaketa portzentuala: Politika (%49,3) eta Gizartea, 
Biolentzia politikoa (% 15,1) eta Ekonomia (% 15). Ikutu politikoa duten beste 
temak maila apalagoan zenbatu ditugu. 

 
Ikutu politikoaren marka daukaten IUKetan, polarizatu egiten da nahikotxo 

positibo/negatibo parametroa. Alegia, Ikutua duten IUKetan altuagoa da 
Egungo ordenuarentzako positiboak kontsideratu daitezkeenak baina, 
proportzio altuagoan, negatiboak direnena. Esandakoa datuz erakutsiz, 
negatibotasuna (%20,5) altuagoa da, politikaren ikuturik erakusten ez dituzten 
IUKetan baino (%9,5). Tendentzia hain markatua ez bada ere, Ikutu politikoa 
dituzten IUKetan neutraltasuna eta positibotasuna altuagoa da.  

 
Orain arte aipatu izan dugunez, IUK desberdinek Ikutu politikoa 

erakusteak xamurtu egiten du Kokapen pribilegiatuetarako bidea, baita ere 
iraupenez luzeagoak diren IUK-k osatzera.Ikutu politikoa edukitzea eta luzera 
handiko IUK izatea batera datoz albistegietan, eta alderantziz. 

Esanikoa datuen bidez erakutsiz, Ikutu politikoa duten IUKen iraupena 
handiagoa da, luzeak eta oso luzeak, direnen kopurua %58,9ra heltzen delarik. 
Kontrara, ikuturik ez dutenen portzentaia, minutu t'erditik gorako IUKen kasuan 
ez da %40,5ra baino iristen. 

 
 
5.5.4.1.4.-Positibo/negatibo ardatzaren aplikazioa 
 
Gizartearen botere-egituraren ikuspegitik, IUKen balorazioa nolakoa den 

(neutro, positibo ala negatiboa) aztertzen du honako aldagai honek. 
Ikerketaren baitan landuak izan diren IUKetan, orokorrean harturik, ikus 

daiteke neutroak (%54,4) eta positiboak (%30,6) direnen nagusitasuna, 
negatiboak (%15) kontsideratuak izan daitezkeen IUKekin konparatuz. 
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(12. grafikoa: HETIOren IUKen positibo/negatibo ardatza) 
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Normaltasuna edo onuragarritasuna markaturik duten IUKen indarra 

begibistan dago tele-albistegietan. Mugarri horien barruan kokatzen dira 
Politika eta Gizartea Gai modura dutenak. Aldiz, negatibo zein positibotasuna 
markatua dutenen kasuan Ekonomia eta Biolentzia politikoa daude. Nortasun 
marka (positibo/negatibo) garbiagoa dutenen artean Ikutu politikoa ere 
sendoagoa da. Baina, iraupenari dagokionez hauetatik negatiboak laburragoak 
izango dira, besteak baino.  

Ondoko lerroetan ikusiko dugu, tipifikazio horiek nola ageri diren Hego 
Euskal Herriko telebistagintzan, aldagai desberdinen arteko gurutzaketak 
egiterakoan. 

 
Orain azalduko dugun gurutzaketa honen emaitzik aipagarriena 

"normaltasunaren" barruan egotearena da. Alegia, neutro, positibo zein 
negatibotasun marka duten IUK-k, albistegian kopuruz banatzen diren modu 
berean aurkitzen direla Kopapen desberdinetan. Salbuespen batez, 
negatibotasuna erakusten dituzten IUK-k ez direla inoiz Hasierako Aipamenean 
azaltzen eta Titularretan ere zailagoa dutela bidea. 

 
Neutraltasunaren esparruan erosoago mugitzen diren IUKen Gaiak 

Politika, Kirola eta Gizartea dira. Positibotasuna errazago erantsi dakieke 
Gizartea, Politika edo Ekonomiari. Aldiz, negatibotasuna antzeman daiteke 
garbiago Ekonomia eta Politika, Biolentzia politikoa eta Gizarteari buruzko 
Gaietan. Beraz, badira tema batzuk, normaltasunaren esparru lasaietatik 
ateratzen direnak positibo ala negatiboz errazago jazten direlako. Positibo 
modura tipifikagarriak direnen artean daude Gizartea eta Biolentzia politikoa. 
Baina azken hau, Ekonomiaz , bereiziki, gain ñabardura negatiboa ere 
erakusten du garbiki. 

 
Goiko pasartean marrazten den tendentzia finkatzen da honako honetan. 

Hau da, positibo ala negatibotasuna erakusten duten IUKetan Ikutu politikoa 
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markatuago dago. Positibo zein negatibotasunak IUKen nortasuna adierazten 
badu, horietan Ikutu politikoa ezkuta ezina da.  

 
Neutralitate eta positibotasunaren esparruan mugitzen diren IUK-k 

(kopuruz %85a) luzera estandarra edukitzen dute azterturiko albistegietan. 
Agian, positibotasuna, iraupenez luzeago pantailaratzen dela azpimarratu 
beharra dago. Aldiz, negatibotasuna dutenak nabarmenki laburrak izaten dira, 
minutu t'erditik beherakoak. Negatibotasuna IUK laburrez erakutsia izaten da. 

 
 
5.5.1.4.1.5.-Iraupena 
 
Albistegien barrenean agertzen diren IUKek oso iraupen desberdina 

izaten dute. Lau luzera-multzotan (0"-45", 46"-87"; 88"-143" eta 144"-940") 
pilatu daitezke, guztietan portzentaia antzerakoak agertzen direlarik: laburrak 
(%25,9), ertainak (%24,4), luzeak (%23,8) eta oso luzeak (%25,9). 

 
IUKen iraupenari kasu eginez ikus daitekeenez, Gai batzuk (kopuruz 

ugarienak, gainera) formalki modu labur zein luzexeagoan azaldu daitezke, 
baina beste batzuk aldiz laburrak izatera kondenaturik daude. Antzerakoa 
gertatzen da iraupena eta Positibo/negatibo gurutzatzen ditugunean, hemen 
neutraltasuna tinkoagoa da luzexeagoetan eta jarrera polarizatuak, negatibo 
zein positiboak ahulago ematen dira. Kontrara, IUK laburxeagoa izatea askotan 
polarizaziorako joera dakar: negatibotasuna oso altu eta positibotasuna ere 
kopuru dexenteaz erakutsiz. Politika, Gizartea eta Ekonomiaren indarra, begi 
bistan ageri da ere Ikutu politikoa markatuagoa dutelako. Hau da, IUK 
luzeagoetan Ikutu politikoa nabarmenagoa da besteetan baino.  

IUKen eraikintzan, iraupena faktore erabilia dela begien bistan geratzen 
da, kopuruz nagusiak diren Gaietan edota albistegietan markatua den Ikutu 
politikoaren presentziaz bat datozelako iraupen luzekoak.  

 
Minutu t'erdi bitarteko IUKetan (labur eta ertainen gehiketa egin eta gero), 

hau da, motzak direnen artean, Politika, Ekonomia, Kirola eta Gizartea 
agertzen dira nagusi. Nahiko pisutsua da, motz hauen artean Biolentzia 
politikoa eta Kulturari dedikaturikoak. 

Luzexeagoak direnen baitan (luze eta oso luzeak direnen sumatorioa), 
Gizartea, Politika eta Ekonomia ditugu. Atzerago daude Kirola eta Kultura, eta 
zer esanik ez Biolentzia eta Eguraldia+Trafikoari buruzko IUK-k. 

Datu hauek ikusita, banaketa tematikoa iraupen desberdineko IUKen 
artean nahiko homogeneoki ematen dela somatzen da. Halere, badira tema 
batzuk iraupen laburretara mugatuta ageri direnak, esate baterako Biolentzia, 
Kultura eta Eguraldia+Trafikoa. Bestalde, iraupen luzeko IUKen artean, tokia 
erraz lortzen duten Gaiak honakoak dira: Gizartea, Politika eta Ekonomia. 

 
IUKen iraupena aztertuta gero, luzexeagoak direnen artean Ikutu politikoa 

dutenen portzentaia altuagoa dela ikus daiteke. Modu berean, laburxeagoen 
artean, baxuagoa da Ikutu politikoaren presentzia. 

Aipaturiko datuetatik, iraupena eta Ikutu politikoa batak bestea indartzen 
duela esan daiteke. Luzexeagoen artean Ikutua erosoago dabil eta alderantziz. 

 
Iraupenez laburxeagoak diren IUKetan markatuagoa da 

negatibotasunerako joera, positiboarena ere indartsua delarik, beti ere 
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neutraltasunaren kalterako. Kontrara, luzexeagoak (luze eta oso luzeak 
gehitzearen emaitza) diren IUKen kasuan, neutrotasuna oso pisutsua da. 
Luzexeago hauen artean proportzio handian aurki daitezke positibotasuna 
erakusten dutenak, baina oso baxuan negatiboatasuna dutenak ikusgai. 

Beraz, laburxeagoak diren IUKetan polarizazioa errazagoa izaten da, 
gehienetan negatiboa. Aldiz, luzexeagoetan neutraltasuna somatzen da garaile, 
negatibotasunaren kalterako gehienbat. 

 
 
5.5.4.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Ikerketa-lan honetan aztertuak izan diren albistegietan ikus daitekeenez, 

IUKen edukin-ardatz nagusiak eta beroriek ezagutuko duten azaleratze formala 
erlazionatuta daude. Alegia, nagusi diren Gaiak -Politika, Gizartea eta 
Ekonomia-, iraupenez eta kokapen berezietan agertuz azpimarratuak izango 
direla. Politikaren eragina (zentzu zabalenean ulerturik) gainera, bestelako 
esparru tematikoa dituzten IUKetan ageri da nabarmen, albistegi 
desberdineetako IUKetan Ikutu politikoaren portzentaia altuan detektatzen 
denez. Normaltasuna eta Positibotasun sendoa da albistegietan, Gai gutxi 
batzuk egingo direlarik fuerte negatibotasunean: Ekonomia eta Biolentzia 
politikoa. 

Aipaturiko edukin-forma erlazioaren zirkulua itxiz, IUKen iraupenari so 
eginez, berriro ere egiaztatu ahal izan da nagusi modura zerrendatu ditugun 
Gaiak denboraz luzeagoak direnen artean daudela.  

Kontrako aldea erakutsiz, IUK laburren artean kopuruz "marjinalak" diren 
Gaiak aurki daitezke eta beraien artean ugariagoa da polarizazioa. 

 
Ondoko lerroetan laburbiltzen dira goiko pasartetan, Hego Euskal Herriko 

telebistagintzako IUK-k aztertuz azaleratu izan diren osagarririk aipagarrienak. 
Kokapenaren aspektu formaletik hasiz, konprobatu ahal izan da Politika, 

Gizartea eta Ekonomia sarriago lekutuak izaten direla pisutsuak kontsideratzen 
diren Hasierako aipamen (agertzen diren bakarrak dira hiru Gai horiek) eta 
Titularretan (%81,8). Kokapen horietan lekua aurkitzeko IUKek Ikutu politikoa 
(IUKen %70an baino gehiagotan) eta neutralitatea zein positibotasuna 
(%86,3an baino gehiagotan) erakustea ia ezinbestekoa dute. Hasierako 
aipamenean, adibidez, ez da inoiz negatibotasuna adierazten duen IUK-rik. 

 
Iraupena, albistegietako osagarrien enfatizazio formal modu bat dela 

agerian dago, batera baitatoz IUK luzeagoak eta tematikoki ugariagoak izatea  
Normaltasuna adierazten duen Positibo/negatibo ardatzaz ere gurutzatuz 
iraupena, indartu egiten da. Modu berean Ikutu politikoa sendoaxeagoa da 
iraupen luzeko IUKen artean bestela baino. 

 
Edukina eta forma loturik daudela esan dugun arren, segidan datozen 

lerroetan, edukinean zentratuko gara: IUKen Gaia, Ikutu politikoaren presentzia 
eta Positibo/negatibo ardatzaren konkrezioa. 

IUKen Gaiari dagokionez, hiru telebista-kanaletan aztertuak izan diren 
albistegietan, IUKen ia erdia Politika gehi Gizarteko esparru tematikokoak dira 
(%24,5 eta %23,8), hauen ondoren Ekonomia (%19,7) eta Kirola (%15,6) 
datozelarik. Portzentaia dexente urriagoan, Biolentzia politikoa (%7,5) eta 
Kultura (%7,5) daude. Koantitatiboki marjinala da Eguraldia+Trafikoa Gaiari 
dedikaturiko IUKen portzentaia (%1,4). 
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Ikutu politikoaren eragina (IUKen %49,7a ikuturik dago) Gai gehienetara 
heltzen da. Gainera, Ikutu politikoa erakustea IUK luzeagoa eta hobeto kokatua 
izatea ekarriko du sarri eta alderantziz. 

Positibo/negatibo ardatzaren inguruan ari diren Gaien artean Politika eta 
Gizartea normaltasuna adieraziko duten aldean daude, negatibotasuna aldiz, 
Biolentzia politikoa eta Ekonomian paratuko dira. Positibo/negatibo marka Ikutu 
politikoa duten IUKen artean antzera ageriko den arren, iraupenari dagokionez, 
negatibotasuna dutenak beti laburragoak izateko joera erakusten dute. 

 
Albistegietako edukin tematikoaren portzentaiak ematean esan dugun 

bezala, Politika, Gizartea eta Ekonomia Gaiak nagusi dira. Tratamendu 
formalean ere, lehentasun hori azpimarratzen delarik Hasierako aipamenean 
eta Titularretan lortzen duten agerpen mailaz. Horrezaz gain, hiru Gai nagusi 
horietan handia da Ikutu politikoaren eragina, Politika eta Biolentzia politikoan 
erabatekoa eta Gizarte eta Ekonomian hirutik baten aurki daitekeelarik. 

 
Azkenik, Gai gehienak neutraltasuna edota positibotasuna sendo duten 

arren, bi dira negatibotasuna ageriago daukatenak, nola ez, Biolentzia politikoa 
eta Ekonomia.  

 
 
 
5.5.4.2-Hitzezko edukina 
 
Albistegietan hitzez adierazten dena aztertu ahal izateko Informazio 

Unitateetan (IU) xehetu da esandakoa. Horietariko ikerketa-unitate bakoitzean 
bost dira kontuan hartuak izan diren elementuak: Subjektua, Ekintza, 
Destinatarioa, Gaia eta Esplizitazio geopolitikoak. Bost hauen bidez jakin 
daiteke Euskal telebistagintza informatiboan zeintzuk diren subjektu sozial 
modura agertzen diren, zertan eta non ari diren eta egindakoak nortzurengan 
duen eragina.  

Aipaturiko bost elementu hauen azalpen deskribatzailea egingo da 
lehenengo, bigarren parte baten, elementu desberdinen arteko harremanak 
bilatuko direlarik, azterketa erlazionala deitu dugunaren baitan.  

 
 
5.5.4.2.1.-Hitzezko informazioaren Subjektua 
 
Aztertuak izan diren 2.645 IUetan deskribatzen diren Ekintzen egileak, 

Subjektuak, zeintzu diren eta nolako berezitasunak dituzten ikusiko dugu 
ondoko lerroetan.  

 
Berbalki adierazten dena ezagutu asmoz Informazio Unitateak identifikatu 

eta aztertuak izan dira. IU horien osagarri printzipalenak Ekintza eta Subjektua 
direnez, azken honi dedikatuko diogu azpiatal hau, bere bisualizazio mailaz 
hasiz.  

IU guztietan ez da Ekintzaren egilea nor den esaten, ez da berez hitzez 
erakusten nor den Subjektua. Aztertu ditugun kasuen %71,5ean Ekintza 
Subjektu baten emaitza gisa aurkeztua izaten den arren, bestelako %28,5ean 
ez da agerian uzten egilearen nortasuna. Hirutik batean-edo itzalean 
mantentzen da IUaren Subjektuaren nortasuna.  
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Hitzez aipatzen diren Subjektuen pertsonalizazioari kasu eginez, agerian 
gelditzen da Talde Formalek (%34,6) eta Gizabanakoek (%30,7) informatiboki 
duten garrantzia. Lehenak artikulazio sozialaren maila gorenetariko bat 
errepresentatzen du eta bigarrenak telebisiboki hain indartsua den 
indibidualitatea. Gainera kontuan hartu beharra dugu Gizabanako horiek, 
berez, instituzio edota alderdi politikoen ordezkariak izaten direla, alegia, 
halakoetan, indibidualtasuna presentazio forma bat dela bakarrik. 
Gizabanakoen berezitasunekin amaitzeko, emakumezkoen kopuru urria 
aipatuko dugu. Pertsona solteak aipatzen direnetatik % 9,5an bakarrik dira 
andrazkoak.  

Talde Formalak eta Instituzioak (%14,9) dira pertsonalizazio pisudunen bi 
adibideak. Bien portzentaiak gehituz, Subjektu guztien erdira heltzen delarik 
kopuru globala.  

Aipatu dugun Gizabanako hitzezkoaren (beti ere eraketa sozial 
konplexuen ordezkari lanean aritu izaten dela gogoratuz) garrantziaz gain, 
Talde Informalarena aipatuko dugu. Antolaketa sozial minimoaren (familia, 
herria, aberria...) Subjektu hauen kopurua %18,6koa da.  

 
 

(13. grafikoa: HETIOren IUen Subjektuaren pertsonalizazio maila) 
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Hitzezko informazioarean agertzen diren Subjektuetatik ugarienak 

Sistema-egituran (%78,3) kokaturikoak dira. Lautik hiru pasatxo, agintearen 
barruan edota bere inguruan aritzen direnen tipologia sozio-politikoen 
presentzia somatzen da. Diskurtso berbalean Erakunde politikoak (%29,5), 
Gizabanako Espezialduak (%26,9) eta Instituzio politiko-administratiboak 
(%21,9) dira nagusitzen.  
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Erakunde politikoen kasuan, sindikatuak baino, pisu handiagoa dute 
alderdi politikoek (%14,9a alderdi abertzaleena da eta estatalistena %10,1a).  

Gizabanako Espezialduen kasuan, ikaragarria da erakunde sozio-
kulturaletako profesionalen (kirolariak, kazetariak eta enpresariak gehienbat) 
pisu espezifikoa.  

Sistema-egituraren barruan zentralitate handia duten Instituzio politiko-
administratiboen presentzia ere oso garrantzitsua da. Albistegietan aipatuak 
izaten diren Subjektuetatik %21,9ean erakunde autonomiko zein zentraletakoak 
izaten dira. Koantitatiboki markatuagoa da instituzio autonomikoen agerpen 
maila, baina administrazio zentralekoen presentziak ere bere esangura du, 
koalitatiboki ere (%76,9 + %32,1).  

Sistema-egituratik at, herritar soil, gizabanako eta kolektiboen presentzia 
ilustratuz Gizartea dugu. Tipologia honen barruan Subjektu guztien %18,3a 
besterik ez da ageri. Soziologikoki jende multzorik handiena den arren, 
albistegietan aurkitzen duen lekua ez da hain zabala. Gizartearen barruan, 
biztanleriak (%9,6), hiritar solteak (%3,5) eta langileria (%2,8) dira 
aipagarrienak.  

 
Tipologia sozio-politiko honetatik kanpo gelditzen direnen parte hartze 

koantitatiboa ez da batere handia: %3,5ekoa.  
 
 

(14. grafikoa:HETIOren IUen Subjektuen nortasun sozio-politikoa) 
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Ahoz eskeintzen den informazioan ageri diren Subjektuetatik %80,2a 

Euskal Herrikoak dira, bertan hiru esparru geopolitiko nagusitzen direlarik: EAE 
(%34,8), NFK- (%24,9) eta EH-4 (%20,2). Lehen biek beraien zereginean 
autonomietara mugatzen dutenena da (%59,7), beraz eraketa politiko-
administratibo berezituaz identifika daitezkeenak. Azkena, eta txikiagoa denak 
(%20,2) Hego Euskal Herri osoan aritzen direnak kontabilizatu egiten ditu. 
Iparraldeak ez du, Subjektuei dagokionez, esistentziarik.  

EH-4ko Subjektuen parte hartze ikaragarriaren ondotik kokatzen da Estatu 
espainiarra: egile ahozkoen %11,7az.  
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Gainontzeko portzentaietan Estatu frantziar, Europa zein EEBBkoak eta 
ezezagunak direnak sailkatu daitezke, baina beti ere portzentaia mugatu 
samarraz.  

 
 

(15. grafikoa: HETIOren IUen Subjektuen nortasun geopolitikoa) 
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5.5.4.2.2.-Hitzezko informazioaren Ekintza 
 
IUen barruan, Subjektuaz gain Ekintza da elementurik garrantzitsuena. 

Ekintzaren bidez, Informazio Unitatean esan edo egiten dena deskribatzen da, 
baita noiz eta nolakoa den buruturiko aktibitatea.  

Bi multzo nagusitan banatzen dira euskal telebistagintza informatiboan 
agertzen diren Ekintzak: Esateaz eta Egiteaz erlazionaturikoak. 

Bi Ekintza-multzo horietatik koantitatiboki pisutsuena Egiteaz lotua dago, 
bertan pilatzen dira Ekintzen %54,9a. Gainontzekoak (%44,9) Esateaz 
erlazionatuta daude.  

Ekintzen artean kanpo-aldakorrak deiturikoen indarra (%36,8) bane-
aldakorraren aldean (%12,6) handia da. Azkenik, Egite erritualak deiturikoen 
portzentaia ez da %5,5tik gorakoa.  

Esateak diren Ekintzen artean baloratzatzaileak dira nagusi: %24,8az, 
bere ondoren dekriptibo hutsak (%8,6) direnak kokatzen direlarik. Egiteko 
intentzionalitateaz identifika daitezkeen Esateak guztira Ekintzen %11,5ra 
heltzen dira: egingurak (%7,6), eginahalak (%1,8) eta konpultsiboak (%2,1) 
barne . 

 
 

(16. grafikoa: HETIOren IUen Ekintza moeta) 
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IUetan deskribatzen diren Ekintzetatik gehiengoak (%57,1) kutsu 

kontsentsuala du. Albistegietako hitzezko informazioan, positibotasunak leku 
handiena okupatzen duen arren istilua adierazten dutenen kopuruak ere 
%21,5a eskuratzen du. Ekintzaren izakera oso definitua duten bi hauen 
ondoan, neutralitatea adierazten duten Ekintzen kopuru dator, ia 
kontsentsualen maila berean (%21,4).  

 
 

(17. grafikoa: HETIOren IUen Ekintza kontsentsua/konfliktua) 
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IUetan agertzen diren Ekintzak orain eta iraganaldiaz lotuta daude 

nagusiki. Etorikizunean burutuko diren ekintzak %14,1a besterik ez dira 
erabiltzen. Gainontzekoak (%85,9), iragan-orainaldian (%57,3) eta iragan 
hutsean (%28,6) gertaturiko aurkitzen dira. Beraz, albistegien inguruan eraiki 
izan den "gaurkotasuna eta gertatuko direnen berri" ematearena ahuldu egiten 
da, iraganak pisu handia eskuratzen duelako eta etorkizuneko Ekintzen 
aipamena es delako gehiegitan egiten.  
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5.5.4.2.3.-Hitzezko informazioaren Destinatarioa 
 
Subjektuak egiten duen Ekintza nori zuzendua den edo nork jasaten duen 

argitzen du Destinatarioak. Berak justifikatu eta pertsonalizatzen du, nolabait, 
egiten dena norbaitengan isladatuko dela. Baina, IUaren elementu hau ez da 
kasu guztietan agertzen. Hobeto esanda, oso txikia da Destinatarioa presente 
duten IUen kopurua. Halakoetan ahoz deskribatzen denak ez du inorengan 
eragin esplizitorik erakutsiko.  

Lagina osatzen duten Informazio Unitateetan %74,7an ez da 
Destinatariorik azaltzen. Hau da, IUen lau Ekintzetatik (Esan ala Egin) batek 
bakarrik ezagutuko du nori zuzendua den.  

Destinatarioaren azterketan sakontzerakoan, elementu hau barik gelditu 
diren IUak ez ditugu kontuan hartu. Beraz, ondoko lerroak, hitzezko 
informazioan Destinatarioa azaltzen duten IUen artean bakarrik egina da. 

 
Esan dugun bezala, lau IUetatik bakar baten (%25,3) kontabilizatu daiteke 

Destinatarioaren presentzia.  
Destinatario horiek ezagutzen dituzten pertsonalizazio mailan altua da 

eraketa sozial gehiegirik ez dutenena, alegia: Gizabanako (gizonezkoa 
%25,3an eta emakumezkoa %2,3an) eta Talde Informalena (%30,3). Bien 
artean Destinatarioen ehuneko 57,9a dira.  

Baina, hemen ere, Subjektuen kasuan bezala, handia da Talde 
Formalaren (%31,5) presentzia. Instituzioen %9,4az, eraketa sozial oso 
markatua dutenen multzoa Destinatarioen %40,9an kokatzen da.  

Destinatarioen lekua hutsean duten IUen kopuru altua den hori, badirudi 
gehiagotan gauzatzen dela Instituzio eta Talde Formalen artean. Bestelako 
pertsonalizazio mailak, Talde Informal eta Gizabanakoa, gehiagotan izaten dira 
Ekintza jasoko dutenak.  

 
 
 
 

(18. grafikoa: HETIOren IUen Destinatarioaren pertsonalizazioa) 
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Egituraketa-sozialaren barruan maila gorena ezagutzen duten Instituzio 

politiko-administratiboak, Erakunde politiko zein beraien koalifikazio 
profesionala eta eraketa formala medio hor dauden Gizabanako Espezialduak 
dira nagusi, IUen Destinatarioen %63,7az. Instituzio politiko-administratiboak 
(%17,9), Erakunde politikoak (%27,6) eta Gizabanako Espezialduen (%18,2) 
presentzia oso handia izan arren, Subjektuen kasuan ematen ziren kopuruekin 
alderatuz, gauzak desberdin ikusten direla esan daiteke. Alegia, tipologia sozio-
politiko hauek gehiagotan izaten direla IUetako agenteak jasotzaileak baino, 
beraiei gehiagotan baitagokie errolik aktiboena. Kopuruetara joz, Subjektu 
modura zituzten portzentaiak baino baxuago daude hiru  

Albistegietako hitzezko informazioaren Destinatario gisa. Gizartea 
kontabilizatua izan den kopurua %29,2tik gora jartzen da. Goiko multzo sozio-
politikoaren kontrara, honen presentzia informatiboa handiagoa da Destinatario 
gisa Subjektu modura baino. Zalantzarik gabe, ahozko diskurtsoaren Subjektua 
Instituzio politiko-administratibo, Gizabanako Espezialdu edota Erakunde 
politikoak ageri diren kasuetan, Gizartea delako askotan Ekintzaren ondorioak 
ezagutuko duena.  

 
 
 
 
 

(19. grafikoa: HETIOren IUen Destinatarioaren  
nortasun sozio-politikoa) 
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Esan edo egiten denaren Destinatarioaren jatorri geopolitikoan EAE 

(%33,2), EH-4 (%25,3) eta NFK-ren (%19,8) nagusitasuna ikus daiteke. Beste 
nonbaiteko Destinatarioen presentzia, Estatu espainiarrekoena (%13,4) salbu, 
oso arraroa da.  

EAE eta NFK-ren kasuan, Subjektuen geopolitika kopurua baino 
baxuxeagoa da IUen Destinatarioarena. Aldiz Destinatario gehiago daude EH-
4koak(%25,3) bertako Subjektuak(%20,2) baino. Proportzio makalagoan bada 
ere, antzera gertatzen da Estatu espainiarrekoekin: Destinatario (%13,4) 
gehiago dagoela Subjektuak (%11,7) baino.  

HETIOren albisegietan ageri diren Destinatarioen artean euskal 
herritarren kopurua %78,3koa da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20. grafikoa: HETIOren IUen Destinatarioaren  
nortasun geopolitikoa) 
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5.5.4.2.4.-Hitzezko informazioaren Gaia 
 
IUaren elementu opzional honek, hitzezko informazioa zertaz den, hau da, 

ikuitzen duen Gaia edota azaltzen duen Arazoaren mamia zein den argitzen du. 
Edukin tematikoa lantzen den elementu honetan gainera jorratu nahi izan da, 
interesgarria kontsideratu den, Gaiaren inguruko beste hainbat osagarri: 
zergatiak, ondorioak, kontsentsua ala konfliktua azaltzen ote duen eta, azkenik, 
ikutu politikorik ba al duen. 

 
Aztertuak izan diren albistegietako hitzezko informazioan, IUen %78,7an, 

ikus daitezke Gaiari buruzko zehaztasunak. Gainontzeko 21,3an ez da esaten 
informazio unitate minimoena den honen edukina zertaz den.  

Ondoko lerroetan, Gaiari buruzko informazioa lantzerakoan, berori 
erakusten duten IUetan fijatuko gara bakarrik, beraz, Gaia erakusten ez duten 
IUak albora lagaz.  

 
Gaia agerian duten IUen %86an ez da zehazten berorren zergatia. Hau 

da, %14ean bakarrik eskeintzen da aipatua izan den Gaiaren nodik norako 
arrazoi eta zergatiak zeintzu diren. Esandakoaren arabera, hitzezko 
informazioan aipatzen den Gaiaren inguruko background informaziorik eta 
notizigarri kontsideratu izateko arrazoiak zeintzuk diren ez da esaten.  

 
IUaren Gaia arrazoiturik dutenen eskazia aipatu dugun bezala, are eta 

txikiagoa da efektua erakusten dutenen kopurua. IUen artetik, %5,5ean 
bakarrik zehazten da zeintzuk diren ahoz informatu denaren ondorioak. 
Lehengoan, motibuari dagokionez, arrazoiak eskeintzen ez zirenez, oraingo 
honetan bere traszendentzia eta emaitza ezkutatzen da.  

 
Gaia agerian duten IUen artean, kontsentsua (%47,6) eta neutralitatea 

(%29,1) dira nagusi: %76,7. Halata ere, konfliktibitatearen presentzia 
Informazio Unitatea zertaz den determinatzen duen elementuan,  %23,3an 
agertzen da. Beraz, lau IUeatik baten, konfliktibitatea somatzen da notiziaren 
Gaian.  
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Gai ezagun batez horniturik dauden IUen %45,1ean Ikutu politikoa dute 
aipaturiko esparru tematikoek. Gizartea, Kirola, Politika edo Ekonomiakoa 
izanik ere IUen Gaia, Ikutu politikoa egon daiteke presente. 

IUen gainontzeko kasuetan, %54,9an, ez da politikarekin zerikusia duten 
elementu argumentalik somatzen IUaren Gaian. 

 
Bi dira IUen Gaiarekin lotuta dauden esparru tematiko nagusienak: 

Politika (%33,2 eta Biolentzia politikoa %3,6) eta Gizartea (%31,3). Hauen 
artean alderdi politiko eta instituzio autonomiko zein zentralen gorabeherak dira 
pisu gehien dutenak.  

Kopuruz hauen erdira ere heltzen ez diren Ekonomia (%15,2) eta Kirolak 
(%10,6) datoz gero. Ekonomiaren kasuan produkzio eta banaketari buruzkoak 
eta sozio-laboral eta sindikalari ematen zaio leku gehien. Kirolen artean, noski, 
futbolak du lehentasuna.  

Albistegiak osatzen duten IUen Gaien artean oso urria da Kultura (%4,6) 
eta Eguraldia+Trafikoari (%1,2) buruzkoak. Lehenaren kasuan arte ederrak eta 
liburu argitalpenari buruzkoak dira ugarienak. Eguraldia+Trafikoa Gai gisa 
dutenen artean, itzulera kanpañak eta trafiko arazoak dira aipatuenak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21. grafikoa: HETIOren IUen Gaiak) 
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5.5.4.2.5.-Hitzezko informazioaren Ekintza/Eraginaren geopolitika 
 
Albistegietan kontatzen diren IUK eta hauen baitako Informazio Unitateen 

bidez jakin daiteke HETIOn nolakoa den eskeintzen den inguruaren 
pertzepzioa , baita ere lurraldearena.  

Ikerketaren elementu honen bidez, ahoz deskribatzen ari diren gertaeren 
kokapena non eta eragin geopolitikoa norainokoa den jakin dezakegu. Hitzez 
aipatu eta zirriborratzen diren esparruen azterketa egiten da hemen, aldi 
berean, zein esamolde erabiltzen diren toki horiek aipatzeko landuko dugu, 
eraikitzen den lurraldetasuna nolakoa den ikusiz.  

 
Informazio Unitateen %55,3an argiki adierazten da kontatzen ari den 

Ekintza non kokatu edota norainoko Eragina duen, gainontzeko kasuetan 
(%44,7) ez dago jakiterik deskribaturikoaren kokapen fisikoa.  

Ekintzaren non/noraino parametroa agerian dagoen kasuetan, IUan 
aipatzen den erakunde, entitate edota leku-izenak erabiltzen dira %82/82,1ean. 
Horrezaz gain, %18,1/17,7an, guk esplizitazio geo-komunitarioak deitu 
ditugunen bidea erabili izan da: "comunidada autónoma", "España", "Euskadi" 
edota "comunidad foral" bezalakoak.  

Esplizitazio geopolitiko moduren bat dutenen artean, %4,3an leku edota 
posesio adierazten duten adberbioen bidez burutu izan da: "aquí" edota 
"nuestros cielos" modukoak erabiliz.  

Esplizitazio geo-komunitarioak erakusten dituzten IUen %18,1/17,7an 
hauek dira esamolderik erabilienak:  

-"navarro"/"comunidad autónoma navarra" (%19,9/20,3) 
-"vasco" (%18,9/19,2) 
-"Euskadi" (%6,6/6,8) 
-"comunidad" (%4,4/5,1) 
-"País vasco" (%4,4/4,5) 
-"nación"/"nacionalista" (%3,9/3,9) 
-"pueblo", "autonomía", "comunidad foral navarra" eta "Estado 

español"/"estado", bakoitza %2,7/1,7az.  
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Esplizitazio territorialaren presentzia egon badagoela ikusi dugunez, orain 

nork eta nolako teknikaz egiten den aipatuko dugu. Kazetariaren hitzetan 
eginiko esplizitazioak dira ugarienak (%79,7/79,6) eta bere atzetik 
teleprinterraren bidez eginikoak datoz (%17,3/16,1). Maila apalagoan, 
deklarazioak egiten dituenaren diskurtsoan agertzen diren esplizitazioak datoz 
(%11,9/12) eta azkenik, bestelakoen bidez eginikoak: %4,5/4,1. 

 
Esan dugun bezala, tokizenak aipatzea da esplizitazio moeta erabiliena 

(%82/82,1), eta hauek egiteko gaztelera hutsez emaniko izenak direlarik nagusi 
(%72,8%71,5). Atzetik datoz euskara eta gazteleraz berdin izendatzen direnak 
(%18,9/19,1), euskara hutsez daudenak (%6,9/7,9) eta elebietan ematen 
direnak (%1,4/1,5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(22. grafikoa: HETIOren IUen Ekintzaren esplizitazioa: hizkuntza) 
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IUen osagarri geopolitikoen bidez, deskribatzen diren Ekintzak non gertatu 

eta bere Eragina norainokoa den jakin daiteke. Modu honetara bi barruti 
desberdin eta, aldi berean, elkar-lotuak sortzen dira: Ekintza eta Eragin-tokiena. 
Bien bitartez ezagutu dezakegu zein toki izaten diren gertaera informatiboen 
sorburu eta zeintzutan aplikatzen edota hauen ondorioak ikusten. 

 
Ekintza-tokiei dagokionez, Hego Euskal Herriko telebistagintza 

informatiboan esparru desberdinak daudela ikus daiteke. Hau da, badirela toki 
batzuk kopuruz notizia sortzaile onak direnak eta beste batzuk aldiz ez direnak 
ia inoiz agertuko IUen kokaleku modura. 

Oro har esan daiteke HETIOko albistegietan deskribatzen diren Ekintzak 
Euskal Herrian gertatutakoak direla %86,6ean.  

Kopuru horretan, sailkatu ditugun esparru geografiko desberdinen 
araberan, hiriburuak (%19,4), EH-4 (%17,2), EAE (%17) eta NFK- (%16,5), 
azken hiruak bere osotasunean hartuta, informatiboki kokapen pisutsuenak 
dira. Notizigarritasunean bigarren mailakoak dira aldiz: Estatu espainiarra 
(%10,9) eta Herri+hiri+eskualdeak (%9,2). Azkenik, EAEko lurraldeetan (%7,1), 
eta Bestelakoetan (%2,4) gertaturikoak oso gutxitan sartuak izaten dira 
albistegietan.  

Aipaturiko datuen arabera, hiriburuak eta komunitate autonomo zein EH-4 
mailan koka daitezkeen Ekintzak dira IUetan gehien agertzen direnak. 
Herri+hiri+eskualde mailakoak aldiz ez dira oso sarri kontuan hartuak izaten. 

Irakurketa orokorragoetara joaz berriro, Euskal telebistagintza 
informatiboan aipatuak diren Ekintzen kokalekuak %86,6an EH-7koak dira. 
Gainontzekoak Estatu espainiarreko (%10,9) zein hortik haruntzagokoak (%2,6) 
dira.  

 
 

(23. grafikoa: HETIOren IUen Ekintza-tokiak) 
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Eragin-tokietan fijatu ezkero, EH-4 (%26,6), EAE (%18,4) eta NFK- 

(%17,1) dira gehien erabiltzen direnak. Hauen atzetik datoz Estatu espainiarra 
(%11,6), euskal hiriburuak (%9,7), Herri+hiri+eskualdeak (%7,3) eta EAEko 
lurraldeak (%6,4). Datuotan ikus daitekeenez, esparru geopolitiko zabalak 
izaten dira Ekintzen Eragina jasoko dutenak, herri, hiri zein eskualde 
mailakoetan Eragina izango dutenak ez baitira ia aipatzen.  

Oroharturik, IUetako Ekintzen %85,7a EH-7 agertzen da Eragin-toki 
modura definitua.  

 
 
 
 

(24. grafikoa: HETIOren IUen Eragin-tokiak) 
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Ekintza eta Eragin-tokiak elkarrekin konparatuz, hiriburuek duten 

notizigarritasun ahalmena begien bistakoa da. Kopuru handian dira IUen 
kokaleku (%19,4) eta askozaz ere maila apalagoan Ekintzen Eragina jasoko 
dutenak (%9,7). Antzerakoa gertatzen da EH-4rekin. Kasu honetan Euskal 
Herri penintsularra %17,2 apalean izaten da Ekintzaren kokalekua eta aldiz, 
%26,6an deskribatzen ari denaren Eragina jasoko duena. Esandakoaren 
arabera, herri, hiriburu zein maila probintzialean gertatzen diren Ekintza 
askoren Eragina EH-4n isladatuko da. EH-4 bera ez da oso maila altuan 
notizien sorleku. 

Ekintza eta Eragin-tokien datuak gurutzatuz (datu hauek balio estatistiko 
mugatuagoa eduki arren, aipatu ditugun joerak ilustratzeko baliogarriak dira. 
Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean), agerian 
gelditzen da Ekintza-esparru bakoitzak, neurri handi baten, bere horretan 
Eragina dutenak lekutuko dituela (EAE, NFK- eta EH-4). Halere, badira, 
Ekintza-toki batzuk, berea baino barruti geopolitiko zabalagoan Eragina izango 
dutenak. Esate baterako hiriburu autonomikoak, Gasteiz eta Iruñea, hein handi 
baten EAE eta NFK- mailako Eragina proiektatuko dute. Aldiz, Bilbo edota 
Donostiak, beraie dagozkien Ekintzak lekutzeaz gain, EH-4ko Eragina dutenak 
ezagutuko dituzte.  

Edozelan ere, oro har, Ekintza bakoitzak gertatua izan deneko esparru 
geopolitikoa ere izango du Eragin-tokia.  

 
 
 

(25 .grafikoa: HETIOren IUen Ekintza eta Eragin-tokiak) 
 

 HETIO 
 EK ER 
Herri+Hiri+ Eskuald 9.2 7.3 
Hiriburua-Donostia 4.7 1.5 
                  -Bilbo  4.6 3.1 
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                  -Gazteiz 6.4 2.9 
             -Iruñea 3.5 2.2 
                  -Maule 0.2 0 
                  -Baiona - - 
Lurraldea  -Gipuzkoa 3.6 3.1 
                  -Bizkaia 2.2 2.2 
                  -Araba 1.3 1.1 
                  -Nafarroa 0.5 0.5 
Komunitatea-NFK- 15.9 16.5 
                    -EAE 17 18.4 
Sumatorioa EAE-ino 39.9 32.2 
Sumatorioa NFK--ino 19.9 19.2 
Euskal Herria-EH-4 17.2 26.5 
                    -EH-7 0.2 0.2 
Sumatorioa EH-4 77 77.9 
Iparraldea - 0 
Estatu    -espainiarra 10.9 11.6 
              -frantziarra 0.4 0.2 
Europa 0.5 0.7 
BESTELAKOAK 1.5 1.6 

 Sumatorioa EAEraino= Hiriburua+ Lurraldea+ EAE 
 Sumatorioa NFK-raino= Iruiñea+ Nafarroa+ NFK- 

 Sumatorioa EH-4raino= Sumatorioa EAEraino+Sumatorioa NFK-raino+ EH-4 
 

 
Ekintza/Eraginaren geopolitikari buruzkoak kontuan izanik, hauexek dira 

ondorio nagusienak.  
IUetan deskribatzen diren Ekintzen osagarri geopolitikoen bidez jakin 

daiteke zeintzuk diren euskal telebistagintza informatiboan proposatzen 
zaizkigun interes eta harreman-guneak. Informazioa non gertatzen den esateak 
toki desberdinen notizigarritasun maila azaltzen digu. Bestalde, Ekintza horien 
Eragina norainokoa den jakiteak, medioak interes eta inplikazio geopolitikoaz 
zer ulertzen duen diosku.  

Hego Euskal Herriko telebistagintza informatiboan, maila estu edo 
zabalagoan, EH-7ko Ekintzak eta Eragin-tokiak dira gehien agertzen direnak: 
%86,6/85,7. Aipatzen diren gainontzeko Ekintzetan Estatu espainiarra azaltzen 
da %10,9/11,6az.  

Hitzeko informazioan aipatzen diren Ekintzak hiriburu, komunitate 
autonomo (EAE eta NFK-) eta EH-4n gertaturikoak izaten dira gehienbat. 
Herri+hiri+eskualdeetan edota lurraldeetan gertaturiko gauzak gutxitan heltzen 
dira notizia kategoriara.  

 
Aurreko lerroetan nongo notiziak aipatuak izaten direnean zentratu bagara 

ere, hauen Eragina norainokoa den jakitea ere interesgarria da. HETIOko 
datuen arabera, kontatzen diren Ekintzak EH-7ra zabaltzen dute beraien 
interes eta Eragin-gunea, %85,7an. Esparru zehatzagoetara begirada bat 
emanez, Euskal Herri penintsularra %26,6az agertzen dela ikus dezakegu. Hau 
da, kontatzen direnak EH-4 mailako interesgarritasuna dute. Modu berean, 
EAE (%18,4) eta NFK-ra (%17,1) mugatzen diren Ekintzen Eraginak ere ikus 
daitezke sarri albistegietan. Bestelako Eragin-esparruetako Ekintzek ez dute 
leku apartekorik. Esate baterako, Herri+hiri+eskualde, hiriburu eta EAEko 
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lurraldeen mailan bakarrik Eragina dituzten Ekintzak oso gutxitan aipatuak 
izaten dira albistegietan, lokaltasunak toki gutxi izaten duela demostratuz.  

 
Aipaturiko interesgune informatibo eta Eragin eta inplikazio esparruak 

eraikitzeko orduan, nolako aspektu formalak erabiltzen diren errepasatuko dugu 
ondoren. 

Lehenik eta behin, aipatu beharra dago IUen Ekintza eta Eragin-tokiak 
%44,7an ezkutuan mantentzen direla. Gainontzeko kasuetan (%55,3), medioak 
berak ematen ditu zehaztasun geopolitiko guztiak: esataria (%79,7/79,6) eta 
teleprinterraren bidez (%17,3/16,1). Elkarrizketatuak, bere diskurtsoan, 
sarturiko esplizitazio geopolitikoak %11,9/12aren inguruan dabiltza. 

Beraz, esplizitazio geopolitikoena neurri handi baten, medioak berak 
eraikitako osagarria izaten da. 

Deskribatuak izaten diren Ekintzak non eta norainoko Eragina izaten 
duten jakiteko orduan, toki eta erakunde-izenak emateaz egiten da gehienetan 
(%82/82,1), espresio geo-komunitarioen erabilera ere ugaltzen delarik: 
%18,1/17,7. HETIOn gehien aurkitu izan diren espresioak hauexek dira: 
"navarro"/Comunidad Foral de Navarra", "vasco", "Euskadi", "comunidad" eta 
"País Vasco". Hego Euskal Herri osoko inplikazio maila geo-komunitarioa 
dituztenen presentzia oso eskasa da, baita ere Estatu espainiarrekoei 
dagokiena. "España" eta "español" esamoldeen kopurua baxua da ere.  

 
Aztertuak izan diren albistegietan, hitzezko informazioan aurkezten zaigun 

ingurunea geopolitikoak (EH-7koa oso maila altuan) komunitate autonomo 
desberdinen presentzia oso markatua du, Eragin eta Ekintza-tokiei dagokionez. 
Aldi berean, EH-4ren gorpuzketa informatiboa ere ematen da, aipatuak izaten 
diren Ekintzetan baino, beraietan esaten denak Euskal Herri penintsular osoan 
proiektatzen delako.  

 
Orain arteko HETIOren barruan aurkitu izan diren elementu nagusienen 

deskribapena egin den bezala, hemendik aurrerako pasarteetan, azalpen 
deskribatzailea egingo da. Alegia, interesgarriak kontsideratu izan diren 
elementuen arteko gurutzaketak burutuko duena.  

 
Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboan publizitatzen den herri 

honen errepresentazioan bost dira elementurik definigarrienak: egungo botere-
egituraren presentzia itzela; Gizarte soilaren instrumentalizazio informatiboa; 
Sistema-egiturak lurraldearen marrazketan duen nagusitasuna; Politika eta 
Gizarte Gaiei dedikaturiko lekutzarra eta, azkenik, kontsensua eta konfliktuaren 
arteko erlazioa informatiboa. 

 
 
5.5.4.2.6.-Sistema-egitura kideen nagusitasuna 
 
HETIOren albistegietan, Sistema-egituraren barruan sartzen diren hiru 

tipologia sozio-politikoen nagusitasun koantitatibo eta koalitatiboa garbia da. 
Beraie, tokatzen zaie botere-antolaketaren berri ematea, harreman sozialen 
normatibizazioa, agente sozial deberdinen arteko joku-arauak markatzea eta 
lurraldetasunaren mugarriak ezartzea. Azpiatal honetan, lehenengo eta behin 
Sistema-egitura kideen arteko antzekotasunak azpimarratuko dira, gero atal 
desberdinetan Erakunde politikoak, Gizabanako Espezialduak eta Instituzio 
politiko-administratiboen berezitasunetan sakontzeko.  
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a) Sistema-egituraren zentralitatea ahozko informazioan  
 
Instituzio politiko-administratibo, Erakunde politiko eta Gizabanako 

Espezialduek, orohartuak osatzen duten Sistema-egituraren presentzia 
informatiboa oso handia da. Agintearen eremuetan kokatzen direlako edota 
inguruan aritzen direlako hiru tipologia sozio-politiko hauen proiekzio 
medioatikoak ez du parekorik HETIOren albistegietan. Beraien inguruan 
artikulatzen dira Gai, Destinatario eta Ekintza garrantzitsuenak, beti ere 
positibotasun tonu batez babestuak. HETIOn egiten den Euskal Herriaren 
errepresentazioan Sistema-egiturak paper nagusia jokatzen du.  

 
Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboa Orokorrean (HETIO) 

hartu ezkero, hitzezko informazioaren Subjektuen artean Sistema-egiturakoen 
agerpen maila %78,3ra heltzen da. Hauetatik Erakunde politikoek dute 
lehentasuna (%29,5), Gizabanako Espezialdu (%26,9) eta Instituzio politiko-
administratiboen (%21,9) aurretik.  

Koantitatiboki presentzia ikaragarri horrek, pertsonalizazio mailan ere bere 
ñabardurak erakusten ditu. Alegia, Sistema-egiturakoen pertsonalizazioan 
Talde Formalari (%38,2) dagokionaz gain Gizabanakoa (%37,1) datorrela, baita 
Instituzioaren (%21,6) aurretik ere. Esandakoaren arabera, Sistema-
egiturakoen presentziak bi modutara pertsonalizatzen da ahoz albistegietan: 
eraketa sozial konplexuaren formaz (Talde Formal eta Instituzioa) eta 
indibidualitatean (Gizabanakoa) pertsonalifikatuta. Aukera bikoitz honek joku 
handia ematen dio albistegietako irudi eta hitzezko informazioan bere agerpena 
ziurtatzeko eta modu orekatuan erakusteko.  

 
Ikusi dugun bezala Informazio Unitateetako postu garrantzitsuenean, 

Subjektuaren paperean, oso sarri, Sistema-egitura egoten da. Destinatarioen 
artean, maila apalxeagoan bada ere, %63,7ra heltzen da Sistema-egiturakoen 
presentzia.  

IUan Egin/Esaten dena jasoz, Ekintzaren ondorioak ezagutuz, aurki 
daitekeen Sistema-egituraren garrantzia ere handia da. Erakunde politikoek 
(%27,6), berebiziko lekua dute Sistema-egiturakoak diren Destinatarioen 
artean, Gizabanako Espezialduak (%18,2) eta Instituzio politiko-
administratiboen (%17,9) aurretik.  

Subjektuaren kasuan ematen diren datuekin alderatuz, Sistema-egituraren 
papera Subjektuarenaz parekatzen da sarriago Destinatarioarenaz baino. Eta, 
ideia hau, Sistema-egiturak duen agerpen maila koantitatiboaz ikuspegi 
koalitatiboa ere gehitu behar zaiola erakusten digu. Sistema-egiturak Ekintzan 
planteatzen dena burutuz du zeregin gehiago, jasotzaile paperean baino.  

 
Albistegietan jorratzen diren Gaietan ere, Sistema-egiturarekin 

erlazionaturik daudenen pisua ere handia da. Esan nahi baita Politika (%36,8) 
eta Ekonomia (%15,2) izenburupean -Gizartearen (%31,3) kasua neurri handi 
baten- kokatu daitezkeen Gai asko eta asko Erakunde politiko, Gizabanako 
Espezialdu edota Instituzio politiko-administratiboen "inguru" tematikoan paratu 
daitezkeela.  

Esandakoa gutxi balitz, Gaien artean zenbatekoa den Ikutu politikoaren 
kopurua neurtuz, agerian gelditzen da %45,1ean politikaz blai daudela Gai 
desberdinak. Beraz, politikaren presentzia "Politikaren" esparru tematikoan 
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kokatu daitezkeen Gaiak baino zabalagoa duela bere eragina. Politika Gaiaren 
"kolonizazio" tematikoari guk politikaren jarrera fagotizatzailea deitu diogu. Izan 
ere, Kultura, Gizartea edota Ekonomiari buruzko IUetan nahikoa da kontseilari 
edota alderdi politiko bateko ordezkaria, Informazio Unitate horretan 
"politikaren" marka agerian gelditzeko.  

 
Goiko lerroetan ikusi dugunez, Sistema-egituraren pisu informatiboa, 

koantitatiboki, Subjektu eta Destinatarioen artean lortzen duen agerpen mailaz 
justifikatzen da, baita ere Gaien artean politika-instituzionalarekin zerikusia 
dutenen bidez.  

Ondoko lerroetan, ideia berari jarraiki, Sistema-egituran kokatzen diren 
Subjektuen zeregina (Ekintzak), erlaziokideak (Destinatarioak) eta esparru 
tematikoak (Gaiak) landuko ditugu. Beti ere, Sistema-egiturak ezagutzen dituen 
konnotazio anbientalak nolakoak diren aztertuz.  

 
Subjektuaren paperean Sistema-egitura dagoen IUetan gehiagotan 

aipatzen diren Gaiak hauexek dira: Politika (Biolentzia politikoa eta guztiz 
%41,2az) eta Gizartea (%25,9).  

Ondoko grafikan ikus daitekeenez, Sistema-egituraren nagusitasuna 
bestelako esparru tematikoetan ez da handiegia.  

 
 

(26. grafikoa: HETIOren Subjektoa Sistema-egiturakoa x Gaia) 
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Baina, esan beharra dugu, Gai hauen inguruan somatzen den 

kontsentsu/konflikto ardatzean, Subjektu paperean Sistema-egitura nagusitzen 
denean gora egiten duela positibotasunak (%62,1) eta ahulagoa dela aldiz 
negatibotasuna (%19). Albistegietan aipatzen denaren arabera, egungo eraketa 
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politiko-administratibo-ekonomikoan primerako papera duten horiei gainera, 
inguru tematikoari positibotasuna darie.  

 
Sistema-egiturarekin erlazionatzen diren pertsona edota kolektibo zein 

instituzioen artean, atentzioa deitzen dute bi tipologia sozio-politikotakoek: 
Sistema-egituran daudenak eta Gizartea. Lehenaren kasuan, Sistema-
egituraren zentripetotasuna agerian gelditzen da, erlazio endogamikoak 
nagusitzen direlakoa. Eta bigarrenean, Sistema-egiturak duen proiekzio 
sozialaren ideia ilustratuz.  

Sistema-egiturak Destinatario modura dituenen artean hauek dira, goitik 
behera ordenatuta, garrantzitsuenak: Erakunde politikoak %28,3), Gizartea 
(%26,7), Gizabanako Espezialduak (%20,4) eta Instituzio politiko-
administratiboak (%17,1).  

 
Esan dugunez, HETIOn nagusi dira zerbait Egiteaz erlazionaturiko 

Ekintzak. Beno ba, joera hori are eta markatuagoa da Subjektuaren paperean 
Sistema-egitura aurkitzen den IUetan. Bataz beste, Instituzio politiko-
administratibo, Erakunde politiko edota Gizabanako Espezialduak IUaren 
Subjektu gisa ditugunetan, deskribatzen direnak gauzak Egiteaz daude 
erlazionatuta, kasuen %57,9an, eta Esateaz %42,1ean.  

Sistema-egituraren paper aktibo horren konnotazio kontsentsu/konfliktuala 
ere egin daiteke. Modu honetara, HETIOko Ekintzen artetik, eta Sistema-
egitura dagoenean Subjektua paperean, %59,1ean positibotasuna da nagusi, 
negatibotasunari %21,1a lagatzen zaion bitartean. Neutralitateak Ekintzen 
%20,5ean aurki daiteke. Ezin da esan, Ekintzaren kontsentsualitateak oso gora 
egiten duenik Subjektua Sistema-egiturakide den kasuetan, baina ez da 
gutxitzen, ezta ere puzten konfliktua adierazten dutenen kasuan.  

 
Aurrerago jorratuko dugunez sakonean Ekintzen inplikazio politiko-

territoriala, orain aipatu besterik ez dugu egingo Sistema-egiturakoen proiekzio 
autonomikoa eta EH-4koa direla nagusi. Sistema-egitura Subjektu modura 
dugun IUetan, Ekintza NFK- eta EAEn kokatzen da (%17,8 eta %16,9) EH-4 
(%15,6) eta EAEko hiriburuen (%16,4) aurretik. Baina, Ekintza horien Eragina 
norainokoa den aztertu ezkero, lehen hiruak ere nagusitzen diren arren, EH-
4ren (%26,9) pisu espezifikoak gora egiten du, EAE (%18,4) eta NFK-renak 
(%17,7) mantentzen diren bitartean.  

 
Orain arte ikusi dugun bezala, Sistema-egitura Subjektu lanetan aritzen 

denean Informazio Unitateetan, positibizazioa eta kontsentsuaz inguraturik 
agertzen da gehienetan Gaia eta Ekintza. Ildo berean, IUa bere osotasunean 
hartuta, kontsentsuak mediak baino gorago egiten du Subjektua Sistema-
egiturakoa denetan. Ikus ondoko grafikan aipaturiko positibizaziorako joera.  

 
 

(27. grafikoa: HETOren IUen Subjektua  
Sistema-egiturakoa x IUa bere osotasunean) 
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b) Erakunde politikoak: albistegietako agente nagusienak 
 
Banaka hartuta, sozio-politikoki definitu ditugun tipologia desberdinen 

artean nagusi dira, Subjektu eta Destinatario paperetan, Erakunde politikoak. 
Alderdi politikoak eta sindikatuak osatzen duten tipologia honen agerpen maila 
hitzezko informazioan ikaragarria da. Lau IUetatik behin, Erakunde politikoen 
presentzia gauzatzen da Subjektu eta Destinatarioen artean. 

HETIOn pantailaratzen den hitzezko informazioan Politikaren giro 
tematikoan eta Esateetan nagusi den zereginetan aritzen diren Erakunde 
politikoak aztertuko dugu ondoko lerroetan.  

 
Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboa Orokorrean hartuta, 

alderdi politiko, eta maila apalagoan, sindikatuek duten presentzia maila oso 
markatua dela ikus daiteke, eta ez bakarrik Subjektu (%29,5) paperean baiziki 
eta Destinatarioenean (%27,6) ere. Nagusitasun honetan isladatzen da 
politikagintzak duen pisu espezifikoa eta eskeintzen zaion papera. 

Alderdi politikoen artean, ideologikoki abertzale gisa kalifikatu 
dezakegunen portzentaia ehuneko 55,2 da eta españolistak %37,4, 
gainontzeko alderdien parte hartzea %7,4koa da.  

Erakunde politikoetako Subjektuek, hitzezko informazioan 
pertsonalizatzen direnean, Talde Formala (%59,9) eta Gizabanakoarena 
(%35,4) dira hartzen dituzten forma arruntenak.  

 
Sozio-politikoki Erakunde politikoen nortasuna dutenak kopuru altuan ere 

izaten dira IUetako Destinatarioak: %27,6an. Aurreragoa ikusiko dugunez, 
neurri handi baten Erakunde politikoak nortasun sozio-politiko berekoekin 
erlazionatzen direlako.  

 
 

(28. grafikoa: HETIOren IUen Subjektu Erakunde  
politikoa x Destinatarioa) 
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Esku artean dugun Erakunde politikoen proiekzio tematiko eta erlazionala 

landuko ditugu segidan. Lehenarekin hasiz, alegia, Subjektuaren paperean 
alderdi politiko ala sindikatu bat agertzen den kasuetan, IUa, tematikoki, Politika 
(%71,9) Gaiaz egoten da erlazinatuta nagusiki. Askozaz ere atzerago datoz 
beste esparru tematiko hauek: Gizartea (%16,7) eta Ekonomia (%8,4).  

Erakunde politikoak jorratzen dituzten Gaien ugari horien artean aldiz, 
kontsentsua nagusi den arren (%45,9) konfliktuaren presenzia tematikoa ez da 
makala: %22,3, alegia Sistema-egituraren barruan mailarik altuena.  

Lehen aurreratu dugun bezala, Sistema-egituraren barruko Subjektuen 
artean Destinatarioaren papera jokatzen duen tipologia sozio-politikoa klase 
berekoa da, hau da Sistema-egiturakoa. Erakunde politikoen kasua ildo beretik 
doa, IUetan Destinatario paperean %65,1ean alderdi politiko eta sindikatuak 
direlarik. Erakunde politikoena da endogamia erlazionalaren mailarik altuena 
duen tipologia sozio-politikoa.  

 
Erakunde politikoen lana gauzak Esatearen esparruan dira gehienetan 

(%56), Egiteen maila gainontzeko %44an gelditzen delarik. Hori baino 
zehatzagoa izanik, Ekintza diskurtsiboak nagusitzen diren tipologia sozio-
politiko honetan, Esate baloratzatzaileak (%41,1) dira ugarienak, eta Egiteen 
artean kanpo-aldakorrak direnak: %29,7az.  

Erakunde politikoak burutzen dituzten Ekintzen artean negatibotasunaren 
kopurua oso altua da: %35,6. Horrek ez du esan gura kontsentsualitateak 
(%45,8) gehiengoa errepresentatzen ez duenik, baina bai beste inolako 
tipologietan lortzen den konfliktibitate mailarik altuena dakartela Erakunde 
politikoek.  

 
 

(29. grafikoa: HETIOren IUen Subjektu Erakunde  
politikoa x Ekintzaren konts/konflik) 
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Erakunde politikoek burutzen dituzten Ekintzak non gertatu eta non 

Eragina edukitzen duten aztertzerakoan, bi barruti horietan EH-4k (%29,8 eta 
%37,3) erakusten duen lehentasuna da elementurik aipagarriena. Hego Euskal 
Herriak. 

 
IUaren Subjektu lanetan Erakunde politikoak ageri denetan, eta 

Informazio Unitatea bere osotasunean nolako konnotazioa positibo/negatiboak 
dituen aztertu dugunean, lehenaren presentzia da aipagarriena (%46,4). 
Negatibotasuna, Ekintzaren kasuan altua bazen ere, IUa bere osotasunean 
hartzen dugun honetan ez da %17,8tik gora jartzen.  

 
 
c) Gizabanako Espezialduak 
 
Gizabanako Espezialduen papera, koalifikazio soziala duten Subjektu eta 

Destinatarioena da. Beraiei tokatzen zaie tematikoki positibizaturik ageri diren 
Gaiekin karriatzea, baita ere kontsentsualitatea oso altu duten Ekintzak 
burutzea, eta Esateak baino Egiteetan murgiltzea. Kirola eta 
Gizartea+Teknologia Gaietan aritzen diren Subjektu eta Destinatario hauen 
presentzia informatiboa positibizazioaz jantzirik ageri da. 

 
Hitzezko informazioan ageri diren pertsona, solte, kolektibitatea eta 

erakunde desberdinak, sozio-politikoki aztertzerakoan, Gizabanako 
Espezialduak Sistema-egituraren barruan sartzeko erabakia hartu dugu. Bi 
arrazoi nagusi kontuan hartu ditugu : nortasun profesionalez zein bizi-moduz 
Gizabanako Espezialduek Sistema-egiturakoekin parekatu daitezkelako eta, 
bigarren, albistegietan agertzen direnean jokatzen duten papera Instituzioen 
euskarri argumental eta legitimatzailea delako.  

  
Erakunde politikoen atzetik, Gizabanako Espezialduena da tipologia 

sozio-politiko ugariena: Subjektu (%26,9) eta Destinatarioen (%18,2) artean.  
HETIOn tipologia sozio-politiko honetako Subjektu tipo arruntenak 

hauexek dira: kirolariak (%10,2), komunikabideetako profesionalak (%5,7) eta 
enpresari eta berezilariak (%4,8 + %1,5).  
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Subjektuen artean Gizabanako Espezialduak ageri diren kasuetan, 
pertsonalizazio mailan, bi tipologia dira nagusi: Talde Formala (%50,6) eta 
Gizabanakoa (%38,8). Seguruenik, futbol taldeak ageri direnean ekipoa bere 
osotasunean bezainbeste jokalari bat aipatzen delako, antzerakoa da 
Mercedes Benz bezalako baten kasua: enpresa eta zuzendarien paperak.  

 
Subjektuen paperean altua denez Gizabanako Espezialduen presentzia, 

Destinatario gisa agertzen direnena ez da hain handia: %18,2koa. 
Destinatarioaren papera ez zaio hain sarri egokitzen Gizabanako Espezialduei 
gauzak jasotzea, ko-egilea izatea baino, gehiagotan tokatzen zaielako 
Subjektuak izatea.  

 
HETIOren Gizabanako Espezialduak, albistegietan informatzen denaren 

arabera,tematikoki Kirolak (%34,3) eta Gizarteaz (%27,6) erlazionatuta egoten 
dira, nagusiki. Beheko grafikan ikus daitezke bestelako esparru tematikoen 
kopuruak.  

 
 

(30. grafikoa: HETIOren IUen Subjektu Gizabanako  
Espezialduak x Gaia) 
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Gizabanako Espezialduak Subjektu lanetan aritzen diren IU horietan, 

jorratzen duten barruti tematikoan konfliktibitatea (%14,8) gutxitu eta 
kontsentsualitateak (%50,4) gora egiten du, bataz bestekoan baino kopurua 
altuagoak lortuz. Temak berak dakarren konnotazio honen bidez Gizabanako 
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Espezialduek egungo albistegietan jokatzen duten paper positibizatua indartu 
egiten da.  

 
Ikusi dugunez, Sistema-egituraren barruan kokatzen diren Subjektu 

gehienetan, Destinatario paperean tipologia sozio-politiko bera dutenekin egiten 
du tril. Antzerako erlazio itxi eta endogamikoan mugitzen da Gizabanako 
Espezialdua. Bere Destinatarioen artean Gizabanako Espezialduak (%45,2), 
Gizartea (%27,7) eta, atzerago Erakunde politkoak (%11,2) eta Instituzio 
politiko-administratiboak (%13,6) daude.  

Gizabanako Espezialduak IUaren Subjektua lanetan aurkitzen dugunean, 
bere lana, ezertan baino gehiago, gauzak Egitean (%63,4) zentratzen da: Egite 
kanpo-aldakorrak (%45,8) eta barne-aldakorak (%15,7). Egiteaz identifikatu 
ditzakegun Ekintzen kopuru altuena eskeintzen duen tipologia sozio-politko 
honek, gainera Esateetan %36,6 batzen du, gehienbat Esate baloratzatzaileak 
(%16,4).  

Gizabanako Espezialduek burutzen dituzten Ekintzetan positibotasuna da 
gehien somatzen den joera: %63,2az, negatibotasuna bitartean ez da 
%11,1etik pasatzen.  

 
 

(31. grafikoa: HETIOren IUen Subjektu Gizabanako  
Espezialduak x Ekintza konts/konflik) 

 

Neutroa

Kontsentsuala

Konfliktiboa

 
 
 
Gizabanako Espezialduei HETIOn markatzen zaizkien Ekintzen inplikazio 

territoriala, neurri handi baten esparru autonomikoez erlazionaturik ageri da, bai 
Ekintzen kokalekuaz baita ere Eraginari buruzkoan.  

 
Informazio Unitateen Subjektua Gizabanako Espezialdua dugunean, IUa 

bere osotasunean hartuta usaitzen den positibotasuna oso markatua da: 
%59,3. Hau da zalantza barik, tipologia sozio-politikoen artean IUa bere 
osotasunean ikusita negatibotasuna meheagoa duena.  
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Ikuspegi honi, orain arte aipatu ditugun Ekintzaren kontsentsu/konfliktoa 
eta Gaiarena gehitu ezkero, Gizabanako Espezialduaren inguruko jarrera 
positibizatua sendotzen da.  

 
Orain arte esandakoaz gain, eta albistegien hitzezko informazioan 

pertsonaia batzuei eskeintzen zaien bisualizazio maila eta azpimarraketaren 
ildotik, enunziatzaile paperean agertzen direnak aipatuko ditugu, labur bada 
ere.   

Ez dugu, esaten denaren barruan nor aipatua izaten den, baizik eta nor 
den hizlaria, nork hitzegiten duen. Ikuspegi honetatik, Gizabanako 
Espezialduen artean pisu berezia duten kazetariek lortzen dute toki gehien. 

HETIOren albistegietan berba egiten entzuten ditugunen artetik %77,1a 
telebistako profesionalak dira, eta gainontzeko %22,9an Talde Formal ala 
Instituzioetako bozeramaleek eskuratzen dute %17,8a.  

Hemen ere, ahozko bisualizazioa da kontua, alegia, albistegian hitz 
eginez agertzeko aukera izatea, eta lan horretan kazetariek dute lehentasuna.  

 
 
d) Instituzio politiko-administratiboen proiekzio soziala 
 
Instituzio politiko-administratiboak dira egungo eraketa politiko-legalaren 

ardatza eta, zentralitate hori, informatiboki ere somatzen zaio, bi elementuetan: 
Gaia, Ekintza eta IUa bere osotasunean hartuta erakusten duten positibizazio 
mailan eta, bigarrenik, duen proiekzio sozialagatik. Beraien lanak, tematikoki 
eta ezagutuko dituen Destinatarioei begira azpimarratua ageri dira HETIOren 
albistegietan.  

 
Instituzio politiko-administratiboak aipatzean, HETIOren IUetan ageri diren 

gobernu, alkatetza, hazienda delegaritza, diputazio, epaitegi eta halakoetaz ari 
gara. Gure ikerketaren emaitzetan konprobatu daitekeenez, Subjektuen 
ehuneko 21,9ak eta Destinatarioen %17,9 tipologia sozio-politiko honetan koka 
ditzakegu.  

 
Sistema-egitura artikulatzen duen tipologia-multzoa izan arren, 

koantitatiboki ez du, besteak baino portzentaia koantitatibo gehiago lortzen.  
Hiru kanaletako datuak bateratuz, Instituzio politiko-administratiboetatik, 

gehienak (%77,2) EH-4an dauden autonomia eta hortik beherako 
administrazioenak dira. Gainontzeko %22,8a Estatu espainiarreko 
administrazioari dagokio.  

Instituzio politiko-administratiboen pertsonalizazioak, ia esklusiboki, bi 
modu ezagutzen ditu: Instituzonala (%59,2) eta Gizabanakoarena (%35,6); 
azken honetan bai esklusiboki gizonezkoa.  

 
Esan dugunez, Instituzio politiko-administratiboei ez zaie Destinatario 

papera Subjektuena bestetan egokitzen. Kasu honetan, eta lerro batzuk 
beheraxeago aipatuko dugunez, ez delako erlazio endogamikoa hain modu 
markatuan ematen.  

 
Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun beste tipologiek (Erakunde 

politikoek eta Gizabanako Espezialduek) Gaien artean Politika nagusi zuten 
arren, Gizartearen aurretik, Instituzio politiko-administratiboen kasua kontrakoa 
da. Instituzio politiko-administratibo hauek %33,5an 
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Gizartea+Teknologia+Zientzia temak lantzen dituzte, atzeragoa datorrelarik 
Politika (%28,3, Biolentzia politikoa kontatu barik) eta Ekonomia (%23,6).  

Esparru zabalagoa du Instituzio politiko-administratiboak eta gainera, 
positibotasunean (%59,7) kotarik altuena ezagutuz. Harrigarria da halere, 
negatibotasuna (%19,8) txikia eduki arren, ez izatea baxuagoa oraindik ere.  

 
Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun Subjektu tipologia gehienetan, 

Destinatarioa bere "kategoria" berekoa izaten da. Instituzio politiko-
administratiboen kasuan aldiz, Ekintzaren jasotzailea askotan izaten da 
Instituzio politiko-administratiboetakoa baina, gehiagotan, Gizartea (%32,2) du 
"helburutzat". Ikus dezagun ondoko grafikan, Instituzio politiko-administratiboek 
ezagutzen dituzten Destinatarioak zeintzuk izaten diren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(32. grafikoa: HETIOren Subjektoa Instituzio politiko-administratiboak x 
Dest soziopol) 
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Instituzio politiko-administratiboek burutzen dituzten Ekintzetan, bestelako 

gehienetan bezala, Egiteak (%66,4) dira nagusi: Egite kanpo-aldakorrak (43,8) 
eta, erritualak (%17,2) eta, azkenik, barne-aldakorrak (%5,4).  

Ekintza hauen artean, positibotasunak (%68,2) du indar gehien, tipologia 
sozio-politiko guztietatik maila altuena eskuratuz. Negatibotasuna aldiz, 
%16,6an kokatzen da.  

 
Gizabanakoen kasuan gertatuko zen bezala, Instituzio politiko-

administratiboei dagokionez, burutzen dituzten Ekintza gehienak autonomia 
bien esparruetan gertatzen dira (ez bakarrik EAE eta NFK- beraien 
osotasunean hartuta baizik eta hiriburu eta probintzietara zabalduz). Ekintza-
tokien kasuan eraketa autonomikoak tope modura funtzionatzen duen bezala, 
ez da hala gertatzen Ekintzen Eraginaz, hauen kasuan, EH-4koa barrutiak ere 
bere presentzia du.  

 
Instituzio politiko-administratiboa Subjektuaren paperean dagoenean, 

Informazio Unitatea bere osotasunean hartu ezkero lagatzen duen "usaia" 
positibotasunaz erlazionatzera garamatza, bete-betean. Negatibotasunaren 
presentzia ez da %8,6tik gora helduko, beraz tipologia sozio-politiko guztietatik 
mailarik baxuena emango duena da bera.  

 
 
5.5.4.2.7.-Gizartea 
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Albistegietan eskeintzen den hitzezko informazioan, Gizartea da Sistema-
egituratik kanpo gelditzen den tipologia sozio-politikoa. Gizarteari dagokio 
artikulazio sozial gutxien duten gizabanako eta jende multzoak 
errepresentatzea Subjektu eta Destinatarioen bidez.  

Subjektuaren lana tokatzen zaionean, Talde Informalaren 
pertsonalizazioaz, tematikoki Gizarte Gai negatibizatuetan aritzen dena dugu. 
Gatazka zorian dagoen inpresioa azpimarratuz, Gizarteak, nagusiki, Egiten 
dituen gauzen artean, negatibotasunaren kopurua altua da.  

Destinatario paperean aurkitzen dugunean Gizartea, bere inguruko 
konnotazioak positibizatuagoak dira. Sistema-egitura du igorle nagusia, 
tematikoki Gizartea Gai duelarik. Ikus dezagun ondoko lerroetan nolakoa den 
Gizartearen gauzatze informatiboa, HETIOren hitzezko informazioan.  

 
Informazio Unitateetan ageri diren pertsonaietatik, Gizartearen barruan 

kokatu ditzakegunen proportzioa ez da %18,3tik gora jartzen. Destinatario 
paperean aritzen denean Gizartea, aldiz, zenbaki hori puztu egiten da % 29,2ra 
arte. 

Subjektu lanetan ikusten dugunean Gizartea, euskal (%9,6) eta espainiar 
(%0,4) populazioak ageri dira, langileria (%2,8), marjinalia sozialean mugitzen 
diren hiritar solteak (%3,5) eta mugimendu sozialetako ordezkariak (%1,8), 
beste gutxi batzuen artean.  

Gizarteak ezagutzen duen aurkezpen informatiboan, pertsonalizazio maila 
bat nagusitzen da: Talde Informala (%82,1). Gainontzeko pertsonalizazio 
klaseek, telebistan hain ugaria diren Talde Formal (%8,9) eta indibidualitatea 
(%6,2), esate baterako, ez dute batere garrantzirik.  

 
Esan dugunez, IUetako Ekintzen jasotzailea Gizartea izatea kasuen 

%29,2an ematen da. Tipologia sozio-politiko desberdinetan Subjektu izatetik 
Destinatario izaterako bidean hazten den bakarra Gizartea da. Bereziki gora 
egiten dute euskal biztanleriari (%18,2) buruzko aipamenak baina baita ere 
hiritar solte (%4,7) eta delinkuenteenak (%2,8).  

 
Gizartearen lana, tematikoki, Gizartea+Teknologia+Zientzia (%55,3) 

esparru zabalean kokatzen da gehienetan, gero datozelarik Ekonomia (%19) 
eta Politika (%12,5).  

Gizarteak Subjektu paperean ezagutzen dituen inguru tematiko horien 
kalifikazioan konfliktibitatea (%41) da markatuena, kontsentsua (%31,7) eta 
neutralitatearen (%27,3) aurretik.  

 
 

(33. grafikoa: HETIOren IUen Subjektua.  
Gizartea x Gaia konts/konflik) 
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Tipologia sozio-politiko honek aurkitzen dituen Destinatarioen artean, 

atentzioa deitzen du Gizarteak (%51,3) berak, baina baita ere Instituzioak 
(%26,3) lortzen duen kopurua.  

 
Gizarteari, hitzezko informazioan bidez, bizkarreratzen zaizkien 

aktibitateen artetik Egiteak (%56,3) dira nagusi. Bereziki Egite kanpo-
aldakorrak (%42,3) dira aipatuenak, barne-aldakor (%13,5) eta erritual apurren 
(%0,5) aurretik.  

Esateak (%43,7) direnean Gizarteak buruturiko Ekintzak, baloratzatzaileak 
(%25,6), bolitiboak (%7,6) eta konpultsiboak (%5,9) dira gehienetan.  

Ekintza hauen kalifikazio konnotatiboan ere, negatibotasunak (%31,7) 
lortzen duen kopurua da deigarria. Kontsentsualitateak (%43,8) gehiengoa 
erakusten duen arren konfliktuaren presentzia handia da Gizarteak burutzen 
dituten Ekintzen artean.  

 
Gizartearen inguruko konfliktibizazioa, Gai eta Ekintzetan altua dena, 

Informazio Unitateak bere osotasunean hartu ezkero ere konproba daiteke. 
Subjektu lanetan Gizartea dugun kasuetan, IUa konnotazio negatiboz jantzia 
ageri da %26,4an, hau da bestelako Subjektu klaseekin lortzen ez den 
kopuruan. Halere, IUa orohartuta, kontsentsualitatea (%42,1) erakusten du 
indar gehienez, baina ez bataz bestean ematen duen maila berera helduz.  

 
Egin dugu, goiko lerroetan, Gizartea Subjektu lanetan dabilela ezagutzen 

dituen Gai, Destinatario, Ekintza eta bestelako elementuak. Hemendik aurrera 
fijatu gaitezen, modu laburrean, horrenbestetan aurkitzen duen Destinatario 
paperean nola aritzen den.  

 
Informazio Unitateetan kontatzen dena eta deskribatzen den Ekintzak 

izango duen eraginean Gizartea dugun kasuetan, Subjektua, nagusiki Sistema-
egiturakoa (%76) izaten da, eta bereiziki Instituzio politiko-administratiboa 
(%28,6), Gizabanako Espezialdu (%25) eta Erakunde politikoen (%22,4) 
partetik baino. Gizartea da, zalantza barik, Subjektu eta Destinatarioaren artean 
lotura gutxien duen tipologia sozio-politikoa. Gizarteari besteek eginiko Ekintzak 
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jasotzea, sufritzea edota, kasurik onenean, konpartitzea suertatzen zaio 
sarriago.  

 
 

(34. grafikoa: HETIOren IUen Destinatarioa  
Gizartea x Subjektua) 
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Hain ugari ezagutzen duen Destinatario paperean, Gizarteak pairatzen 

dituen Ekintzen artean Egiteak dira nagusi (%74,6), Esateei (%25,4) alde 
handia atereaz. Gizarteari zuzenduriko Ekintza hauen artean, kontsentualitatea 
(%67,3) dariotenak gehiago dira, negatiboak (%17,8) baino. Beraz, nagusi 
diren Sistema-egiturak igorritako Ekintzetan positibotasuna jasoko du 
Gizarteak, bera delako IUetako Destinatario pribilegiatua.  

 
Gizartea ageri zaigunean Ekintzaren Destinatario modura, IUan jorratzen 

den esparru tematikoa Gizartea+Teknologia+Zientziaz (%69,9) izaten da 
nagiusiki. Tematikoki garrantzi gutxiago daukate Politika (%13,8) eta 
Ekonomiak (%11), eta are eta gutxiago gainontzekoek.  

 
 
5.5.4.2.8.-Lurraldearen definizioan erreferentzialtasun bikoitza 
 
Informazioaren osagarrien artean, "zer", "nork", "nola" eta "noiz" egoteaz 

gain, marka espaziala ezarriko duen "non" elementua ere hor dago. Ikerketa 
koalitatiboan ikusi dugunez, komunikabidea eta notizien kokapen espazialak 
inplikazio ugari dituzte: nondik hitzegiten duen, norainokoa duen emisio-esparru 
teknikoa, nola izendatzen dituen lur-eremu desberdinak. Alegia, notizien 
edukinean ere igorleak duen lurraldearen pertzepzio eta kontzeptualizazioa 
birsortu egiten duela informazioa pantailaratua izaten den neurrian. Ondoko 
lerroetan, Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboa Orokorrean hartuta 
egiten den territorialitatearen definizioa landuko dugu.  

HETIOn egiten den lurraldearen eraikuntza informatiboan bi dira erabili 
daitezkeen eta diren bideak: aipatuak izaten diren pertsonaien jatorria eta 
eskeintzen diren Ekintza eta Gaien kokaleku eta Eragin-tokiaren marka.  
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Hitzezko informazioa osatzen duten bi elementu hauen bidez, hiru esparru 
politiko-territorial, sozial eta erlazionalak pantailaratzen dira nagusiki: EH-4, 
EAE, NFK- eta Estatu espainiarra.  

 
Hitzezko informazioan, errol nagusia duen Subjektuaren jatorri 

geopolitikoari kasu eginez, %80,2ra heltzen da Euskal Herrikoen parte hartzea. 
Sumatorio honetatik kanpo gelditzen da, nola ez, Estatu espainiarretik 
etorritakoen %11,7a.  

Baina esana bezala, hamar Subjektuetatik zortzi Euskal Herria osatzen 
duten esparru desberdinetariko batekoak dira. Hauen artean bi mikro-barrutiak 
oso ondo definiturik ageri dira: esparru autonomikoak eta EH-4 bere 
osotasunean hartzen duena.  

Hego Euskal Herriaren instituzionalizazio autonomikoari lotzen zaizkion 
Subjektuen kopurua oso altua da: EAEren kasuan %34,8a eta NFK-rena 
%24,9a.  

Euskal Herri penintsularra joku-esparru eta harreman-eremu gisa duten 
Subjektuen kopurua %20,2koa da.  

 
Destinazaileen nortasun geopolitikoari kasu eginez ere, antzerako 

territorialitate bikoitza soma daiteke: autonomia bietako esparruetara mugatzen 
direnena eta hortik gora EH-4 ala Estatu espainiarrekoa dutenak.  

Informazio Unitatearen Destinatario gisa daudenen kasuan, geopolitikoki 
EAE (%33,2) zein NFK- (%19,8) esparru autonomikoetara mugatzen direnen 
kopurua altua den arren, Subjektuena baino baxuxeagoa ematen du.  

Hego Euskal Herriaren kasuan, gora egiten du bertara mugatzen diren 
pertsona edota kolektiboen portzentaia: %25,3a.  

Estatu espainiarraren kopurua ere goraxeago kokatzen da Destinatarioen 
bidez: %13,4an, hain zuzen ere.  

Hego Euskal Herritik etorritako Destinatarioen kopuru globala %78,3koa 
da.  

 
Hitzezko informazioan Ekintzaren izakera eta inplikazio territorialak 

aztertzerakoan ikusi dugun bezala, Ekintzak non gertatu eta norainoko Eragina 
dutenaren bidez ere gauzatzen dira HETIOk dituen muga geopolitiko-sozial eta 
informatiboak. Beraz, lehenagoa ere idatzitakoaren arabera, atxikimendu 
autonomikoa dituzten Ekintza eta Eraginen marka oso handia da: %69 eta 
%58,9koa. Horietaz gain, EH-4 erreferentzia gisa duten Ekintza eta Eraginen 
portzentaia %17,2 eta %26,6koa da. Estatu espainiarraren presentzia 
informatiboa, Ekintzei dagokionez, %10,9 eta %11,6koa dela esan daiteke.  

 
Lehenagoa aipatu dugunez, ez gara orain sakonean sartuko esparru 

geopolitiko desberdinen garrantzi informatiboa aztertzera, baina bai gogora 
ekarri, badirela Herri+hiri+eskualde, Hiriburu eta Probintziena bezalako tokiak, 
Eragin-tokiak markatzeko baino Ekintzak definitzen dituztenak. Beste erabatera 
esanda, aipaturiko horiek ez direla gehiegitan toki notizigarriak kontsideratzen, 
eta halere horrela den kasuetan, beraiena baino esparru handiagoetara 
zabaltzen dutela beraien Eragina.  

Geopolitikoki zabalagoak diren esparruena beraz, oso sarri, esparru 
"proiektatua" izaten da. Hau da, Donostian paratzen den IU baten Ekintzak 
berez, bere Eragina EAE, NFK- ala EH-4ra zabaldu dezakela. EAE, NFK- eta 
EH-4 hitzezko informazioan deskribatzen diren Ekintzen Eragina ezagutzen 
dutelako daude oso presente informatiboetan, gehienbat azkena: EH-4a.  
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Ekintza eta Eraginen bidez ikusentzulegoari eskeintzen zaizkion 

harreman-eremu eta esparru geopolitikoen errepasua egin eta gero, ikus 
dezagun zeintzuk diren esparru desberdin horietan mugitzen diren Subjektuak 
eta Gaiak. 

 
 
Esan dugunez, Subjektu eta Destintzaile desberdinen nortasun 

geopolitikoaren bidez jakin dezakegu zein den HETIOn eskeintzen zaigun 
territorialitate erreferentziala. Gu, hemendik aurrera, Subjektuen kasuan 
bakarrik fijatuta, egiten dituzten Ekintza desberdinen bidez dibujatzen den lur-
eremuetan zentratuko gara, eta batez ere Ekintzen Eragin-tokietan arreta 
jarriz1. Izan ere, Subjektuek buruturiko Ekintzak non gertatu baino, norainoko 
Eraginkortasun territoriala duten jakitean dugu interesa.  

Sistema-egituraren barruan kokatu ditzakegun Subjektu desberdinen 
artean, nagusi da EAE (%18,4) edo NFK-ra (%17,7) beraien Eragina zabalduko 
duten Ekintzen kopurua. Beraz, esparru autonomizatuak Eragin-tokien %36,1a 
eskuratzen du. Hego Euskal Herriari dagokionez, %26,9ra heltzen da Sistema-
egiturakoak diren Subjektuen parte-hartzea. Estatu espainiarraren portzentaia 
%11,9koa da.  

Sistema-egitura izenaren bidez, dakigun bezala, sozio-politikoki 
agintearen inguruan mugitzen direnen erakunde eta kolektibitateak izendatzen 
da. Ez da, aldagai honi dagokionez, erabat homogeneoa eta ikus daitekeenez, 
alderdi politiko eta sindikatuek askotan daude EH-4ra zabaldu daitezkeen 
Ekintzetan Subjektu gisa, baita, espero ezina bada ere, Instituzio politiko-
administratiboen kasuan. Baina, Gizabanako Espezialduen proiekzio territoriala 
EAE eta NFK- lurralde autonomoen mugetara bakarrik zabaltzen dituzte 
beraien Eragin-guneak.  

 
Sistema-eguturatik kanpo dago Gizartearen tipologia sozio-politikoa. 

HETIOn, Gizartearen atxikimendu autonomista oso markatua da: %36,8,  EH-4 
%12,7an gelditzen den bitartean.  

 
Esan dugunez, hiru dira HETIOn ageri diren esparru territorial 

erreferentzialenak: EAE, NFK- eta EH-4. Oraingo honetan, Ekintzen hiru 
Eragin-toki horietan fijatuta2, ageri diren tema desberdinak zeintzuk diren 
aztertuko dugu. 

Euskal Autonomi Elkartera mugatzen diren Gaien artean bi nagusi: 
Politika (%50,4) eta Ekonomia (%20,2).  

Nafarroako Foru komunitateari dagokionez, Politikak (%48,7) aurrea 
ateratzen dio Gizarteari (%27), esate baterako.  

EH-4 definitzen duten Gaien artean, Politika (%45,2) eta Gizartea (%33,1) 
dira lehenak.  

Azkenik, eta Estatu espainiarraren lurraldearen esparrua definiturik duten 
IUen artean, Politika (%40,4) eta Ekonomia (%20,3) Gaiak dira ugarienak.  

 
Ekintzen Eraginari kasu eginez, definitzen diren esparru geopolitiko 

desberdinetan IUak bere osotasunean duen kalifikazioa aztertu dugu. Datuen 
                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
2Goikoaren egoera berdinean dago gurutzaketa hau ere.  
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arabera, EAEra zabaltzen diren IUen artean, bataz bestea baino baxuago  dabil 
positibotasuna (%43,3) eta altu samar negatibotasuna (%20,5).  

NFK-rako begirunea duten Eragin-tokiei dagokionez, positibotasuna (%61) 
oso altua da eta kontrara negatibotasunak %14,9a besterik ez du ezagutuko.  

EH-4ren kasuan, positibotasuna da nagusi, askogatik (%58,8) 
negatibotasunaren aldean (%11,1).  

Estatu espainiarraren kasuan, negatibotasunak (%22,5) mailarik altuena 
ezagutuko du, positibotasunaren kopurua %53,8an dagoen bitartean.  

 
 
5.5.4.2.9.-Politika eta Gizartea: tematikoki albistegiak definituz 
 
Telebista-albistegietan ageri diren tema desberdinak zeintzu diren, eta 

hori bezain interesgarria den nolako garrantzia informatiboa ematen zaion 
bakoitzari aztertuko dugu azpiatal honetan. Orain artean egin dugun emaitza 
koantitatiboen azalpenaz badakigu Politika eta Gizarte Gaiak direla esparru 
tematiko garrantzitsuenak. Ondoko pasarteotan, Gai horiek eta besteen 
zenbatekoaz gain, nolako itxuraketa eta tratamendu informatiboa ezagutzen 
duten azalduko dugu.  

 
Esana bezala, bi dira HETIOren Informazio Unitateetan gehien ageri diren 

temak: Politika (Biolentzia politikoa gehitu ezkero %36,8) eta Gizartea (%31,3). 
Bi hauekin betetzen dira albistegien esparru tematikoen bi heren pasatxoak. 
Gainontzeko kopuruak Ekonomia (%15,2), Kirolak (%10,6), Kultura (%4,6), eta 
Eguraldia+Trafikoaren (%1,2) artean banatzen dira.  

Politikak duen pisutzarrean, instituzio eta alderdi politiko desberdinei 
dedikaturiko tratamendu tematikoak parte hartzea erabakikorra du. Esate 
baterako, Hego Euskal Herriko alderdi politikoei dedikaturiko IUen kopuruan 
Gaien %11,9a da. 

Biolentzia politikoa Gai modura duten IUen kopurua 2,8koa da. 
 
Gizartea+Teknologia+Zientzia da beste eremu tematiko sendoena: Gaien 

ehuneko 31,3a eskuratzen duelarik. Honen baitan kokatzen dira kontsumo eta 
bizi-kalitateari (%11,9) dedikaturikoa, legez-kanpoko gertaerak (%3,2), 
sozializazio moeta desberdinak (%1,6) edota gutxiengo eta diskriminazioei 
(%1,5) eskeinitakoa. Beraz, bloke tematiko berean, ongizatea eta bizi-kalitateak 
leku handiena eskuratzen duten arren, legearen ertzetan mugitzen direnen 
presentzia tematikoa ere ez da ahazteko modukoa.  

 
Politikaren garrantzi informatibora itzuliz, eta lehenago ere aipatu dugun 

bezala, politika munduko pertsonaia edota gertaerak kontatzen direlako, 
hainbat IUetako Gaia, politikaz kanpo izanik ere, politikaz bustirik ageri da. 
HETIOren kasuan, IUetan ageri diren Gaietatik %45,1a politikaz ikuturik dago, 
beraz Politikaren esparru tematika baino eremu zabalagoa okupatuz. 

Imajinatzekoa den bezala, Politika eta Biolentzia politikari dedikaturiko 
IUen artean Ikutu politiko erabatekoa da. Baina, Gizartea (%15,7) eta 
Ekonomian (%19,8) ere politikaren "usaia" ere hartu daiteke. Maila apalagoan, 
guk "politikagintzaren fagotizazioa" efektua ilustratuz, Kultura Gaian ere 
ehuneko 6,3ra heltzen da Ikutu politikoaren kopurua. Kirolak eta Eguraldiari 
dedikaturiko IUen artean politikaren ikutuak ez du lekurik, edota hutsaren 
hurrengoaren mailan.  
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(35. grafikoa: HETIOren IUen Gaia x Ikutu politikoa) 
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Gai desberdinen tratamendu informatiboa aztertzerakoan kontuan hartu 

dugu zein gutxitan eskeintzen den informazio anbientala (background 
information) gertaeraren oinarrietan dauden arrazoiak eta efektuen berri 
emanez. HETIOri dagokionez, IUaren arrazoiak eta efektuak agerian dituztenen 
kopurua ez da batere altua: %14a eta %5,7a, hain zuzen ere.  

Kopuru hauek Gai desberdinei aplikatu ezkero, berriro ere Politika eta 
Gizartearen "nagusitasun koalitatiboa" konprobatu daiteke. Bi esparru tematiko 
hauek dira motibua eta efektua hain gutxi erakusten den ingurunean, kopuru 
altuena dutenak. Bestelako Gaietan ere, koantitatiboki garrantzitsugoak direnen 
neurrian erakusten dute efektua eta ondorioen presentzia informatiboa 
altuxeagoa. Adibide gisa, hona hemen Gai desberdinen artean motibazioa 
erakusten dutenen kopurua.  

 
 

(36. grafikoa: HETIOren IUen Gaia x motibua) 
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Tema desberdinek informatiboetan okupatzen duten leku eta 
tratamenduari egiten ari gatzaizkion errepasuan, orain, konfliktibitatearen 
presentzia zenbatekoa den ikusiko dugu. Ezer baino lehenago esan beharra 
dugu, hemen ere, negatibotasun tematikoaren maila altuagoa dela marjinal gisa 
agertzen diren Gaien artean, eta positibotasuna, edo behintzat normaltasuna, 
gehiengoa errepresentatzen duten Politika eta Gizartearen artean.  

Politika eta Gizartearekin hasiz, bataz besteak markatzen duenaren 
inguruan mugitzen dira biak, hau da positibotasunak bikoiztu egiten duela 
negatibotasunaren kopurua: %47,6 eta %23,3a.  

Bestelakoa Gaietan, Ekonomian esate baterako negatibotasunak gora 
egiten du. Joera honen punturik altuena Biolentzia politikoak markatzen du, 
nola ez. 

Negatibotasuana baino, postibotasuna ageriago dutenen artean Kultura 
eta Kirolak daude. 

 
 
5.5.4.2.10.-Kontsentsua eta konfliktibitatearen garrantzi informatiboa  
 
Ikerketa-lan honen oinarri metodologikoak ezarri direnean, albistegien 

edukinetik ahalik eta datu gehien eskuratu gura izan da. Orain arte ikusi ditugun 
parametroez gain, pantailaratzen diren IUak bere osotasunean hartuta, eta 
beste hainbat elementuetan kontsentsua/konfliktuaren kalifikazioa egitea ere 
oso aberasgarria izango dela pentsatu da. Beraz, Informazio Unitatea 
orokorrean hartu lehenengo eta gero, bere baitan dauden, beste elementu 
batzuk (Ekintza eta Gaiak) aztertuak izan dira.  

Azpiatal honetan, HETIOren edukinean proiektatzen den kontsentsua ala 
konfliktua zenbatekoa den azalduko dugu.  

 
Beti esan ohi da gatazka eta egungo ordenuaren kontrako gertaerak 

notizigarriagoak zirela. Normaltasuna eta "betikoa" adierazten zutenak baino 
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bide errazagoa zutela txakur bati aginka egin zion pertsonarena bezalako 
istorioek. Guk ikertu ditugun albistegien hitzezko informazioan, IUa bere 
osotasunean hartuta positibotasunaren (%54) gehiengoa soma daiteke, 
negatibotasuna (%15,4) eta neutraltasunari (%30,6) alde handia atereaz. Modu 
berean, ahoz aipatzen diren Gai eta Ekitzen artean ere nagusi da 
positibotasuna. 

 
Ekintza da, Subjektuak eskeintzen duten pertsonifikazioaz gain, IUaren 

elementurik indartsuena. Bere Egiteen edo Esateen bidez aurre egiten zaio 
Gaian planteatzen zaionari, beraz elementu aktiboena da.  

HETIOn agertzen diren Ekintzetatik %57,1a positibotasunaren ingurunean 
mugitzen da, %21,5ak nolabaiteko negatibotasuna adierazten duelarik.  

Modu berean, Gai desberdinen artean kontsentsualitateak lortzen duen 
proportzioa %47,6koa da, bitartean negatibotasuna %23,3an gelditzen da. 
Gainontzeko %29,1a neutro gisa kalifikatua izan da.  

Esandakoaren arabera deduzitu daitekeenez, positibo/negatiboaren 
kalifikazioa egitea posibilitatzen duten elementuen artean erditik gora-edo 
kontsentsualak dira, eta hogeiaren inguruan kokatzen da negatibotasuna.  

 
 

(37. grafikoa: HETIOren Gaia X Ekintzaren konts/konfl) 
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Kontsentsua eta konfliktibitatearen gauzatze informatiboan, Sistema-

egiturak lehenetik parte gehiago eskuratzen du, bigarrenetik baino. Gizarteak, 
kontrako joera erakutsiz, HETIOren edukinean konfliktibitatea garatuago du.  

 
Ikus dezagun orain, nolakoa den negatibotasuna eta positibotasunaren 

espektru informatiboa. Azalpena argiagoa egitearren, IUaren abiapuntutik 
hasiko gara, eta gero elementu bakoitzean markatuenak diren tipologiak 
aipatuko ditugu. 
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IUak bere osotasunean hartuta, positibotasuna erakusten dutenen artean, 
Sistema-egituraren barruko Subjektuak daude, bereziki Instituzio politiko-
administratiboak eta Gizabanako Espezialduak. Positibotasunaren alorrean, 
Egiteak dira nagusi eta tematikoki jorratzen den esparrua Gizartea eta Politika 
dira indartsuen.  

 
Negatibotasuna Informazio Unitatearen "usai orokorrean" txertaturik 

dagoen kasuetan, Subjektuak sarrien Erakunde politiko eta Gizartearen 
baitakoak izaten dira. Negatibotasunaz bustiriko IUetan nagusi dira Egiteaz 
erlazionatutako Ekintzak. Eta, negatibotasuna erosoago mugitzen da 
Gizartearekin zerikusia duten Gaietan.  

 
Hitzezko informazioan esaten denaren inguruan egiten ari garen ikerketa 

honetan, kasu berezia egingo diegu Ekintza eta Gai desberdinei, beraien baitan 
ere definitu ditugulako kontsentsua/konfliktibitatea adierazten dituzten 
faktoreak.  

Ahozko Ekintzen artean (deskribatzaileak, baloratzatzaileak, bolitiboak...) 
gehiago dira kontsentsualak (%51,8) Egiteen (%61,4) artean baino. 
Konfliktibitatea maila berean mantentzen da kasu bietan.  

Bi pertsonalizazio maila nagusitzen dira Ekintza kontsentsualak burutzen 
dituztenen artean: Talde Formala eta Gizabanakoa (zalantzarik gabe T. Formal 
zein Instituzioaren bozeramale paperean ari den kasuetan). Gainontzekoetan, 
bereziki, Talde Informalean, kontsentsualitatea baxu samarra da.  

Kontrara, konfliktibitatean oinarritzen diren Ekintzen artean Talde Formala, 
Informala eta Gizabanakoek lehentasuna dute.  

 
Ekintza kontsentsualen Destinatarioa nagusiki Sistema-egiturako kideak 

izaten diren arren, Gizartea ere aurkitzen da positiboki kalifikatuak izan diren 
Ekintzen artean. 

Negatibotasunak aldiz, proportzioa handiagoan ikuitzen ditu Sistema-
egiturakoak, beste inor baino gehiago.  

 
Ekintzen kontsentsu/konfliktuaren ikuspegitik ageri diren Gaien artean ikus 

daiteke, nola esparru tematiko batzuk karga konkretua izaten dutela 
gehiagotan. Esate baterako, kontsentsualak direnen artean Gizartea (%32,8) 
den nagusi, Politikari (%29) aurrea hartuz. 

Negatibotasuna agerian dutenen artean, Politika (%34,8) da lehen 
postuan, gero Gizartea (%27) eta Ekonomia (%21,5) datozelarik. 

Ondoko taulan ikus daitezke, definitu ditugun esparru tematiko eta Ekintza 
desberdinen arteko erlazioak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(38. grafikoa: HETIOren IUen Ekintza konts/konf x Gaia) 
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Amaitzeko, IUen Gaiak positibo eta negatiboasunaren marka daramanez, 

berari dedikatuko dizkiogu lerro batzuk. Gaiei dagokionez, koantitatiboki nagusi 
direnen artean, kontsentsualitateak gora egiten du, negatibotasuna adierazten 
dutenen kalterako. Hori dela eta, Politika eta Gizartea dira kontsentsualitatea 
markatuen duten esparru tematikoak. Kontrara Biolentzia politikoa eta 
Ekonomia dira konfliktibitatea presenteen dutenak.  

Subjektuen nortasun sozio-politikoari begira, IUan jorratzen den Gaiari 
kasu eginez, agerian gelditzen da Sistema-egituraren barruan dauden 
tipologiek kontsentsua altuago duten Gaiekin erlazionatzen direla. Kontrara, eta 
datuen bidez ilustratuko dugularik, Gizartea Subjektua lanetan ari denean, 
Gaiaren negatibotasuna %41ra igotzen da, hau da kontsentsualitateak (%31,7) 
baino maila altuagoan jarriz. Ezin dugu ahaztu, "Bestelakoen" barruan kokatu 
ditugula Talde armatuak eta horiek jorratzen dituzten Gaietan ere 
negatibotasunak (%331,5) maila altua erakusten duela.  

 
 
 
 
 
 
 

(39. grafikoa: HETIOren Suj. soziop x Gaia konts/konf) 
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5.5.4.2.11.-HETIOren hitzezko informazioaren azterketa koantitatiboa: 

sintesia.  
 
Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboa Orokorrean hartu 

ezkero, bere edukinean egungo eraketa politiko-sozialak erakusten duen 
nagusitasuna agerian gelditzen da. Ez bakarrik, hitzezko informazioan paper 
nagusienetan Sistema-egiturako agenteak daudelako, baizik eta beraiena 
delako proiekzio sozial eta tematiko markatuena. Gainera, agintearen inguruan 
dauden hauen paper informatibo-soziala positibizaturik ageri da.  

Bitartean Gizartea, tipologia sozio-politiko gisa, deskribatzen diren 
Ekintzen Destinatario lanetan ageri da gehienetan.  

HETIOren edukinean konprobatu ahal izan denez, Hego Euskal Herriaren 
antolaketa autonomikoarekiko errespetua eta proiekzio informatiboa egiten da. 
Halere, deskribatzen diren gertaeren itzala EH-4ra zabaltzen dela ez dago 
zalantzarik. 

Azkenik, kontsentsualitatea baldin bada albistegien edukinaren gainetiko 
inpresio orokorra, konfliktibitateak bere lekua ere eskuratzen duela konprobatu 
da. Edozelan ere, negatibotasunaren pantailaratzea gehiagotan dago lotuta, 
Gai eta baita ere Subjektu konkretuekin, alegia, balio deskribatzailea bezain 
baloratzatzailea delarik.  

Aipatu ditugun hauek eta beste batzuk, laburbilduko ditugu ondoko 
lerroetan.  

 
Sistema-egitura izenpean sailkatu ditugun tipologia sozio-politiko 

desberdinak dira egungo eraketa politiko-administratiboan agintaritza lanetan 
ari direnak: instituzioak, alderdi politikoak eta entrepresa zein komunikabideak, 
besteak beste. Koantitatiboki duten nagusitasuna dela medio, beraien 
presentziak baldintzatu egiten du erabat eskeintzen den Euskal Herriaren 
errepresentazioa. Baina, gainera koalitatiboki, nola ageri diren hitzezko 
informazioan, bestelako balioen jabe egiten die.  
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Sistema-egituraren nagusitasunak itxuratu egiten ditu erabat agente sozial 
desberdinen arteko harremanak, joku-arauak markatu eta esparru territorial 
erreferentziala definitu.  

Lau Subjektuetatik hiru dira sozio-politikoki Sistema-egituraren barruan 
koka daitezkeenak. Destinatarioen artean %63,7koa da tipologia honen 
presentziaren kopurua.  

Sistema-egiturak ezagutzen duen pertsonalizazioan (forma eratuak eta 
indibidualitateak) malgutasun handia somatzen da.  

Sistema-egituraren presentzia, kasu guztietan, nagusi izan arren, 
konparatiboki indar gehiago du Subjektu modura Destinatariokoan baino. 
Subjektu eta Destinatarioaren artean, harreman gehienak endogamikoak izaten 
dira, Subjektu bakoitzak bere tipologia bereko Destinatarioekin harremantzen 
da. Halere, Sistema-egiturak proiekzio soziala ere baduela demostratuz, 
Destinatario gisa Gizartea IUen %26,7an edukitzen duelarik.  

 
Sistema-egituraren pisu informatiboa, agente sozial desberdinen artean 

duen agerpen mailaz justifikatzen bada, koalitatiboki ere, Gaien artean politika-
instituzionalarekin zerikusia dutenen bidez lortzen da. Sistema-egitura kideen 
zeregin tematikoa Politika eta Gizarte Gaietan aritzea da. Gainera, politikaren 
presentzia hori Ikutu politikoaren bidez ere gauzatzen da. HETIOren Gaien 
artean %45,1ekoa da politikaz ikuturik daudenen portzentaia.  

Esandakoaren ildotik, Sistema-egiturakoen esparru tematikoan 
kontsentsuaren presentzia handiagoa da.  

 
Sistema-egitura dagoenean Subjektuaren paperean, burutzen dituzten 

Ekintzen artean Egiteak dira nagusi, eta erditik gora garbi-garbian positiboki 
kalifikatu daitezkeenak. Konfliktibitatea markatzen dutenen kopurua bataz 
bestean baino baxuagoa da.  

 
Hasieran esan dugunez, hiru tipologia erraldoiak bildu ditugu Sistema-

egitura izenpean: Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde politikoak eta 
Gizabanako Espezialduak. Hiru hauek, IUen edukin azterketaren bidez 
konprobatu ahal izan denez, antzekotasun asko dituzte. Baina, bereizgarriak 
diren elementuak ere badira bakoitzaren kasuan. Modu laburrean, 
desberdintasun horien errepasua egingo dugu segidan.  

 
Erakunde politikoena da, koantitatiboki, tipologia sozio-politiko handiena. 

Tematiko eta burutzen dituen Ekintzagatik, Politikagintza du lan-esparru 
naturala. Bere harremanetan, bestelako kanpo-proiekzio gehiegirik ez du, 
erlazio endogamikoak mantentzen dituelarik. Sistema-egituraren barruan 
mugitzen den arren, Erakunde politikoen gora-beherak konfliktibitateari ateak 
zabalago uzten dizkio. Bere zereginean Hego Euskal Herri osoa ageri da 
lurralde erreferentzial gisa.  

 
Gizabanako Espezialduen artean, hiru tipologia nagusi kontenplatu dira: 

kirolariak, kazetariak eta enpresariak. Hiru hauen inguruan artikulatzen da 
Sistema-egiturak erabiltzen duen legitimazio eta proiekzio sozialerako 
elementuetako bat.  

Hitzezko informazioan definitu diren Subjektuetatik laurden bat 
Gizabanako Espezialduena da.  

Tematikoki ezagutzen dituzten esparruei esker (Kirola eta Gizartea) 
handia da lortzen duten isladatze informatiboa. Gizabanakoen zereginean 
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positibotasuna isurtzen da nagusiki, autonomia bietako muga markatuena duen 
eremu territorialean.  

 
Instituzio politiko-administratiboak, alegia egungo eraketa politiko, legal 

eta sozialaren sostengu lana egiten dutenen presentzia informatiboa zentrala 
da. Beraiek artikulatzen dute gainera Sistema-egituraren barruko beste bi 
tipologia sozio-politikoen eginbeharra.  

Koantitatiboki Instituzio politiko-administratiboena nagusi izan ez arren, 
handia da bere garrantzia. Berea da kasu bakarra, sozialki harreman 
endogamikoak bultzatu beharrean proiekzio soziala markatuena duena. Bere 
funtzio sozialen artean Gizarteaz arduratzea eta Destinatario gisa hartzea 
daude. Beti ere, positibotasuna eta kontsentsualitateak maila altuena 
ezagutuko duen tipologia den bitartean. Jatorriz lurralde autonomo bietara 
mugatzen den arren, burutzen dituen Ekintzen proiekzioa EH-4ra zabaltzen ditu 
bere eraginak hainbat kasuetan.  

 
HETIOren edukinean deigarria den beste elementua da Gizarteak, 

biztanleria oro har zein banaka ikusita jasotzen duen tratamendu informatiboa. 
Gizartea, tipologia sozio-politiko gisa ulertua, aurretik aipatu dugun Sistema-
egituraren jasolea dela pentsa daiteke. Koantitatiboki Subjektu modura lortzen 
duen presentzian baino, interesgarriagoa da Destinatario gisa eskeintzen zaion 
lekua.  

Gizartea, artikulazio gehiegirik gabeko gizabanako eta jende multzoak 
dira, beraien Ekintzetan, beste tipologia sozio-politikoetan baino 
negatibotasunaren marka altuagoa dagoelarik. Gainera, 
Gizartea+Teknologia+Zientzia eta Ekonomiaren alor tematikoetan aritzeak 
badirudi bigarren plano baten kokatzen duela bere zeregin soziala.  

 
HETIOn ageri den hitzezko informazioan bidez, zirriborratzen den esparru 

geopolitikoan bi erreferentzia dira nagusi: EAE eta NFK-aren territorialitate 
autonomikoak, lehena, eta, Hego Euskal Herria bere osotasunean hartzen 
duena, bigarrena.  

Lurraldetasunaren eraikuntza informatiboak, modu esplizitoz bezala, 
inplizitoki ere erabiltzen dituen bideak ugari dira: hitzezko informazioan ageri 
diren Subjektu eta Destinatarioen jatorri geopolitikoa, burutzen dituzten 
Ekintzak non gertatu izan diren eta norainokoa duten Eragin-gunea, eta, esana 
bezala, egiten diren ahozko esplizitazioen bidez: toki izenak, esamolde geo-
komunitarioak erabiliz, e.a.  

HETIOren albistegietan eskeintzen den marko geopolitiko 
erreferentzialean, elkar-aritzen dira autonomia bietako patroiak eta Hego 
Euskal Herria hartzen duena. Lehenaren kasua markatuagoa da Instituzio 
politiko-administratibo, Gizabanako Espezialdu eta, baita ere, Gizartearen 
zereginetan. Baina, bigarrenean zeresan handia dute Erakunde politikoek, 
Hego Euskal Herri osora beraien lana zabaltzen dutenen kopurua altua baita. 
Informatiboetan kontatzen diren gauzak gutxitan kokatu daitezke EH-4an, baina 
bai beraien Eragina esparru horretan isladatuko dela konprobatu. Beraz, eta 
esandakoaren ildoari segituz, Hego Euskal Herriaren osaketa territoriala 
proiektatua dela esan genezake.  

 
Lehenago ere aipatu dugunez, agente sozial batzuk, albistegietako ateak 

irekiago aurkitzen dituzten bezala, esparru tematiko batzuk askozaz ere 
gehiago ugaltzen dira IU desberdinen artean. HETIOn eginiko edukin 
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azterketaren arabera Politika eta Gizartea+Teknologia+Zientziari dedikaturiko 
kopuruak guztien bi herenetara heltzen da. Nagusitasun tematiko hau, 
zalantzarik gabe, Subjektu eta Destinatario paperean Sistema-egiturak betezen 
duen papertzarraz uler daiteke.  

Politikaren nagusitasuna bestelako alor tematikoetara ere zabaltzen da, 
informatiboetako edukinaren parte garrantzitsuena politikaz ikutua utziz.  

Gizartearen presentzia informatiboak, bizi-kalitateaz nagusiki baina baita 
ere arau sozio-legalen hausleei buruzkoetan, Sistema-egituraren proiekzio 
soziala erakusten du, neurri handi baten.  

 
HETIOren edukin informatiboari egiten ari gatzaizkion errepasuan, 

kontsentsua eta konfliktibitatearen presentzia zenbatekoa den aipatuko dugu. 
IUen osagarri desberdinen kalifikazioa egiteko balio diguten elementu 
gehienetan (IUa bere osotasunean hartuta, Ekintza eta Gaia), 
kontsentsualitateak bikoiztu egiten du konfliktibitatea. Normaltasun sozio-
politikoaren irudia, neutraltasunak betetzen duen portzentaia altuan ere ikus 
daiteke.  

Edozelan ere, Erakunde politikoen kasuan, polemika eta konfliktibitatea 
Sistema-egiturako besteen artean baino altuagoa den arren, hauen artean 
positibotasuna nagusitzen da. Gizartea da, sozio-politikoki definitu diren 
tipologia desberdinen artean koNFK-liktibitatea errazagoa eskuratzen duena.  

Ikusitakoaren arabera, egungo ordenu politiko-legalaren ikuspegitik 
negatibotasunez jantzita dauden Ekintza eta Gaiak gehiagotan deskribatzen 
dira Gizartearen eragin esparruan, Sistema-egiturarenean baino. Azken honen 
zeregin eta lan-alorrean kontsentsualitateak aurkitzen du leku gehiago, hori 
delarik azpimarraketa koalitatibo forma bat.  

 
 
5.5.4.3.-Edukin ikonikoa 
 
5.5.4.3.1.-Segmentu Ikonikoa 
 
Albistegiak osatzen dituzten irudien azterketari ekinez, Informazio 

Unitateen Kateen baitan definitu ditugun SEGI desberdinak landuko ditugu. 
Zeregin horretan, lehenengo, gertaera ikonikoki nola aurkezten den azalduko 
dugu, gero irudi horien edukinean sartzeko: esparru tematikoa eta imajinen 
bidez soma daitekeen positibo/negatibotasuna zelakoa den. Irudien azterketari 
amaiera emanez, hitzezko informazioaren eta ikonikoaren arteko erlazioaz 
arituko gara.  

 
 
a) Irudien balio errepresentazionala 
 
Albistegien osagarri ikonikoaren sarrera egin dugunean, alderdi 

formalenak ikutu ditugu. Hauen artean aipatu dugu nolakoa den HETIOren 
albistegietan gehien agertzen diren Soporte moetak. Gogora ekarriz orduko 
datuak, Hego Euskal Herriko Telebista Informatiboa Orokorrean hartu ezkero, 
soporte Dinamikoak (%80,2) dira nagusitzen direnak, gero, portzentualki 
askozaz ere atzerago, Bikarioak (%14,3), Mistoak (%2,9) eta Utilitarioak (%2,6) 
datozelarik.  

Azpiatal honetan, osagarri formalak baino, edukinean zentratuko garenez, 
kontuan hartzekoa da irudien bidez zenbaterainokoa den gertaerari 
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"hurbiltzeko" teknika. Guk elementu honi balio errepresentazionala deitu diogu 
eta sei dira definitu ditugun hurbilketa moetak: Mediatzailea, Sinbolikoa, 
Metonimikoa, Anbientala, Akontentziala eta, azkena eta koantitatiboki 
eskasena, Zarata. Ondoko grafikan ikus daitekeenez, Akontentziala da 
ugariena, Mediatzailea duelarik atzetik, beste guztiez segitua.  

 
 

(40. grafikoa: HETIOren SEGIen balio errepresentazionala)  
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Grafikan ikus daitekeenez, gehiengo ikaragarri batez, Akontentzialitatea 

garaitzen da. Beraz, HETIOren irudiak kasu gehienetan (%47,8) gertaera izan 
deneko tokian, jendeaz edota denboran hartuak izan dira, horrek emante dion 
indarraz.  

Akontentzialitatearen ostean irudi Mediatzaileak (%38,8) dira ugarien 
erabiltzen direnak. Mediatzaileen artean daude, albistegien irudietan hain sarri 
ikusten ditugun esatariak: profesionalak eta alderdi zein erakundeetako 
bozeramale lanetan aritzen direnak, esate baterako. Mediazio profesionalarena 
pisu handikoa da egungo telebistagintza informatiboan. 

Balio errepresentazionalean, gertaerara hurbiltzeko bestelako moduak 
aztertu izan direnean, hiru hauen antzekotasun koantitatiboa konprobatu ahal 
izan da: irudi Sinbolikoak (%10,7), Metonimikoak (%10) eta Anbientalak (%9,2).  

 
Balio errepresentazionalari dagokionez, tipologia hauen arteko 

konbinaketak posible diren arren, HETIOn ez dira gehiegitan suertatzen bi 
hauen arteko konbinaketak.  
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b) Irudien edukina 
 
Irudien edukin azterketa egiterakoan, deigarria suertatu zaigu 

konprobatzea zenbaterainokoa den irudi "instrumentalen" erabilera, esangura 
gehiegirik gabeak eta, gehienetan, ahoz esaten denari inolako balio 
informatiborik eskeintzen ez diona.  

Irudien bidez "esaten" dena aztertuz bi elementu nagusietan fijatu gara: 
SEGIetan tematikoki zer adierazten den eta nolako konnotazioz horniturik ageri 
den.  

Tematikoki definigarriak gertatu izan diren Segmentu Ikonikoak ez dira 
hainbeste. Hau da, altua da irudien edukina ikusita tematikoki zertaz diren 
jakiterik ez dagoenen kopurua: %50,8. Definigaitzak izatean, zeresan handia du 
kazetari eta mediatzaile ez-profesionalen parte hartze ikonikoa, irudien 
neutraltasuna eta pobretasunaz gain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(41. grafikoa: HETIOren SEGIen edukin tematikoa) 
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Grafikan ikus daitekeenez, ikonikoki ere hitzezko informazioan gertatzen 

den moduan, Politika (%48,2) nagusi da, Gizartea (%15,7), Kirolak (%12,6) eta 
Ekonomiaren (%12,2) aurretik. Bestelako Gai ikonikoen portzentaia nahiko 
apala delarik.  

 
Imajinen bidez dibujatzen den edukin tematikoaz gain, Segmentu 

ikonikoetan eskeintzen diren elementu sinboliko-erreferentzialei (banderak, 
alderdien logoak, armarriak, e.a.) egin diegu errepasua. HETIOn aplikaturiko 
edukin azterketaren arabera, SEGI gehienek (%68,2) banderarik erakusten ez 
duten arren, hauetatik ikurriña (%20) da sarrien ateratzen dutena, 
nafarra+espainiarra (%3,1) eta nafarraren (%2,6) aurretik.  

Armarri eta edifizio ezagunen presentzian EAEkoek (%13,8) dute 
lehentasuna, espainiarrak (%7,6) eta Nafarroakoak (%5,1) baino gehiagotan 
ageri direnez.  

Irudietan ageri diren alderdi eta erakunde desberdinen logo eta 
distingigarrien bidez, EH-4ren (%33,8) presentzia azpimarratzen da. Askozaz 
ere atzerago datoz Estatu espainiarra (%11,1) erreferentzia duten alderdi 
politikoen anagramak edota pankartak agertzea. NFK- (%6,8) eta EAEkoen 
(%5,4) logoak ere bigarren maila baten gelditzen dira, koantitatiboki behintzat.  

 
Imajinetan erakusten diren paisaia, urbanoak zein erruralen, bidez ere 

zabaldu daiteke marko geopolitiko erreferentzial bat. Harreman publiko zein 
pribatuentzako eskenategia eskeintzen da, "propioa" kontsideratzen den 
lurraldearen proposamenak eginez. HETIOren irudietan hiru dira dibujatzen 
diren marko geopolitikoak: EAE (%33,6), EH-4 (%24,9) eta NFK-renak (%21,4).  

EAE eta NFK-aren kasuan, ikonikoki autonomia bien isladatze 
informatiboa bultzatzen da, amankomuna den EH-4ren esplizitazio geografiko 
eta politikoa bigarren maila baten gelditzen delarik. Estatu espainiarraren 
erreferentzialtasun ikonikoa %11,6ra iristen da.  
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Irudiez gain, "non gauden" adierazteko erabiltzen diren mekanismoen 
artean bi nagusi: teleprinterra edota efektua elektronikoren bat (%39,4), 
edifizioak (%39,1), kamisetak, pegatinak e.a.z (%17,3) gain kartelen bat 
erakutsiz (%7,2).  

 
Hitzezko informazioa aztertzerakoan somatua bezala, ikonikoki esaten 

denak konnotazioz jantzia etortzen da. Zeharreko informazio horren bidez jakin 
dezakegu HETIOn erakusten denaren arabera, positibotasuna eta 
negatibotasuna nagusitzen diren. Aztertutakoaren arabera, ikonikoki bestelako 
bereizgarri batzuetan gertatuko den bezala: neutraltasuna, "ezin-esana" 
nagusitzen dira: %75,9az. Albistegietan erabiltzen diren irudi asko 
mediatzaileenak nola diren, eta hala ez den kasuetan, definigaitzak diren bai 
tematiko eta baita konnotazio aldetik, edukinez nahiko pobre gelditzen dira.  

Gaudenari berriro ere helduz, HETIOren edukin ikonikoan 
kontsentsualitateak %17,8k eskuratzen duen bitartean, negatibotasuna %6,3an 
dago. Baina, neutraltasuna, esana bezala, bien kopurua hirukoiztu egiten du.  

 
Anodinotasun ikoniko honen ondorio gisa datoz ondoko balioak, izan ere 

hemendik aurrerako lerroetan hitzezko informazioa eta ikonikoan esaten 
denaren arteko erlazioaz arituko gara.  

Irudi eta hitzez esanikoak neutraltasunean (%60,4) erlazionatzen dira, 
alegia ezin esan distortsio ezta koherentzian oinarritzen direnik. Koherentzia 
minimoa duten SEGIak asko dira, halere: %32,4a. Eta distortsio moduren bat 
aurkitu dugun kasuetatik, gehienak dira ahoz esaten dena ilustratzerakoan 
irudiek indar gutxiago daukatenak. Efektu honi irudiaren distortsio 
minimizatzailea (%5,6) deitu diogu. Bestelako distortsioen kopurua ez da oso 
handia, guztira inkoherentziaren bat adierazten dutenen kopurua %7,3an 
dabilelarik.  

Hitzezko informazioa eta ikonikoa batera datozenean sinkronizaturik 
daudela esan ohi dugu. HETIOren kasuan, neutraltasuna zabalaz gain, 
sinkronikotasuna (%32,4) da erabiliena, asinkronikotasunaren (%17) aurretik.  

Aipatzen ari garen hitzezko informazioaren eta ikonikoaren arteko 
erlazioan, neutraltasuna eta irudien asepsia informatiboa sendoa da. Imajinen 
informazioa, bere kabuz, autonomoa ala dependientea den ikertu ezkero, 
datuek, berriro ere, neutraltasunaren (%45,3) indarra erakusten digute. 
Gainera, elementu ikoniko honetan, dependentzia oso markatua da: %44,8az. 
Irudiak esanguraz autonomoak direnen kopurua %10 apal batera heltzen da.  

 
 
5.5.4.3.2.-Aktantea 
 
Irudietan ikusten ditugun pertsona solte zein taldeei, zerbait Egiten, 

Esaten, edo Egonean daudela, informazio ikonikoaren Aktanteen izena eman 
diegu. HETIOn lokalizatu eta aztertuak izan diren 1539 Aktanteen gain izango 
da azpiatal hau. Lerro hauetan Aktante ikoniko horren nortasun sozio-politiko 
eta geopolitikoan sakonduko dugu, burutzen dituen Ekintzak ezagutu eta 
erlazioetan norekin aritzen den zehaztuko.  

 
Funtzio telebisiboarari dagokionez, albistegietan ageri diren hamar 

pertsonaia ikonikoetatik zortzik (%79) ez dute Mediatzaile profesionalaren 
papera betetzen. Alegia, irudietan ikusten ditugu lanean, pasiuan edota etxean 
daudela, baina kamarari deklaraziorik egin gabe. Hitz eginez ageri direnen 
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artean, koalitatiboki azpimarraketa informatibo hori ezagutu dutenak bestalde, 
bi multzotan metatu ditugu: Mediatzaile ez-profesionalak eta telebista-
kazetariak direnak.  

Komunikabidearekin inolako erlazio profesionalik ez duten eledunen parte 
hartzea %11an zenbatu daiteke. Mediatzaile ez-profesional hauen artean 
nagusi dira: instituzio zein talde formal baten bozeramaile (%9,2) lanetan 
aritzen dena eta deskribatzen dituen gertaeretan Aktante gisa aritu dena 
(%1,3). Herritar soil eta arrunten agerpen maila ez da HETIOn %1,5etik gora 
joango.  

Albistegian, profesionalki dabiltzan Mediatzaileen artean, aurkezle 
nagusiak (%9,2) eta bere laguntzaileak (%1,3) betetzen dute funtzio 
telebisiboan eratu dugun kategoria honen portzentairik handiena.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(42. grafikoa: HETIOren AKT funtzio telebisiboa) 
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HETIOn pantailaratzen diren pertsonaia desberdinen artean nagusi dira, 

bakarrik (%55,3) agertzen direnak. Gizabanako hauetatik %88,4a gizonezkoak 
dira eta emakumezkoak gainontzeko %11,6a.  

Pertsona solteak baino, multzoak agertzen diren kasuetan, hirutik 
gorakoen jende pilak dira ugarienak: %38,6az.  

Aipatu ditugun datuen arabera, pertsonalizazio mailan gizabanakoak 
irabazi arren, presentzia grupalak ere bere lekua du. Baina bi hauen izakera, ez 
da funtzio telebisiboari dagokionez berdina izaten. 

Alegia, pantailan, Ez-Mediatzaile gisa ageri diren pertsonen artean %44,1 
da bakarrik indibidualitatez osatua. Aldiz, Mediatzaileen artean, bataz bestea 
eginez, %96,8ra heltzen da pertsona solteen presentzia, eta hauetatik, joera 
lehen ere aipatu dugunez, bakarrik %17,7an dira emakumezkoak.  

Mediatzaile profesionalena da funtzio telebisibo bakarra ehuneko 
laurdenean (%26,1) jarriko duena emakumezkoen parte hartzea.  

Aditu edota instituzio zein alderdietako bozeramale lanetan ageri den 
pertsonetatik, ehuneko 3,5an izaten dira andrazkoak, gainontzeko %96,5 
gizonezkoak direlarik.  

 
Ikusi dugunez, albistegiak, funtzio telebisiboari dagokionez, 

indibidualitatea aukeratzen dute mediatzaile lanetan aritzen direnentzako eta 
konponente androzentrikoa oso agerian dagoelarik. Horrezaz gain, 
pantailaratuak izaten diren pertsona horien adinari kasu eginez, 18-65 urte 
bitartekoen (%91,1) gehiengo ikaragarria konprobatu ahal izan da. Gazteagoak 
(%1,3) zein edadetuen (%3) presentzia pantailan hutsaren hurrengoa da. 1 

Beraz, HETIOren albistegietan, ikusten ditugun pertsonen edadea aro 
produktiboan daudenenaz parekatu daiteke.  

 
 
a) Aktanteen nortasunean sakonduz 
 
Pertsonaia ikonikoei Aktante izena eman diegun bezala, beraiekin inter-

aktuatzen ageri direnak Ko-Aktanteak dira. Bi hauen izakeran murgilduko gara 
ondoko azpiataletan, baina lehenean nagusi den Aktantearen nortasun sozio-
politiko eta jatorrizkoa duen izakera geopolitikan sakonduz. Pertsonaia ikoniko 
horien agerpen mailari buruzko hainbat zehaztasun ere eskeiniko dugu 
ondorengo lerrootan.  

 
Albistegietan ageri diren pertsonaien nortasun sozio-politikoa aztertuz, 

jakin dezakegu egungo eraketa sozial eta politikoan, lanbidez zein funtzioz 
nolakoa den betetzen duten errola. Lau tipologia-multzo definitu ditugu, 
hitzezko informazioan egin dugun bezala, hiru lehenak Sistema-egituraren 
barruan pilatu ditugu eta azkena jende soila eta herritar arruntena da: Instituzio 
politiko-administratiboak, Erakunde politikoa eta Gizabanako Espezialduak 
lehen multzoan eta Gizartea, bigarrenean.  

Aginte-eremuetan aritzen diren Sistema-egiturako Aktanteek ehuneko 
75,8a errepresentatzen dute. Hauen artean berebiziko garrantzi koantitatiboa 
dute Gizabanako Espezialduek (%34,8); Erakunde politiko (%23,8) eta 
Instituzio politiko-administratiboen (%17,2) aurretik.  
                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Gizabanako Espezialduen multzotzarrean, leku ikaragarria eskuratzen 
dute notizi-saioetako imajinetan hain ugariak diren kazetariek (%23,1), baita 
kirolari (%5,3), eta enpresa publiko zein pribatuetako buruzagiei (%1,9) alde 
handia atereaz.  

Hiru Aktanteetatik bat Gizabanako Espezialdua den Segmentu 
Ikonikoetan, Erakunde politikoen presentzia ere ez da ahazteko modukoa: 
%23,8a. Alderdi politikoen agerpen maila handia da HETIOren albistegietan: 
%21,8. Partidu politikoen portzentaia horretan abertzale gisa kalifikatu 
ditugunak ehuneko 13,4a dira, eta estatalistak %7,7a, "bestelakoen" multzoak 
%0,7a okupatzen du.  

Instituzio politiko-administratiboen parte hartze informatiboa, 
konparatiboki, nahiko apala da: %17,2koa. Kopuru honetan 13,8a instituzio 
autonomiko, probintzial zein udal mailakoei dagokie. Gainontzeko 3,4ak Estatu 
espainiarreko instituzioen Aktanteen parte hartze ikonikoa ilustratzen du.  

 
Sistema-egituratik kanpo, Gizartea (%22,7) dugu, herritargo soil eta 

xehearen agerpen maila ikonikoa erakusten duen tipologia sozio-politikoa. 
Soziologikoki hain zabala den multzoak, albistegietan lortzen duen presentzia 
maila ez da hain altua, eta gainera gehienetan jende multzo definigaitzaren 
itxura hartuz: biztanleria (%16,4) eta langilera (%3,3). Gizartearen baitan 
kokatu ditugun bestelako tipologien portzentaia oso baxua da: hiritar solteak 
(%1,8) eta mugimendu sozialak (%1,2).  

Aipatu ditugun lau kategoria nagusi horietatik kanpo, guk "Bestelakoak" 
ditugunen kopurua ez da batere handia. Talde armatuak zein Entitate naturalen 
agerpen ikonikoa ez da pertsonaien bidez kasuen %1,7tik gorakoa izaten inoiz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(43. grafikoa: HETIOren Aktanteen nortasun soziopolitikoa) 
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Ikusi dugunez, Aktante gisa bisualizatu daitezkeen pertsonaien artean, 

sozio-politikoki Sistema-egiturakoak dira  nagusi. Ondoko lerroetan, aipaturiko 
Sistema-egiturakoaz gain Gizarte soilaren agerpena ematen denean, nolako 
pertsonalizazioaz egiten den aztertuko dugu.  

Telebistak, baldintza teknikoak eta lengoaia telebisiboak horrela normaldu 
dutelako, joera handia du pertsona solteak (%55,3) erakustera. Horietatik 
HETIOn, zortzi aldiz gehiagoz gizonezkoak dira emakumezkoa baino. 
Pertsonalizazio maila indibidualaz gain, multzo handitakoa (%25,3) da 
presentzia gehien ezagutuko duena. Bitik bost pertsona bitarteko jende sortena 
ez da ehuneko %19,5etik altxatzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(44. grafikoa: HETIOren AKT pertsonalizazio maila) 
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Irudietan ageri diren pertsona solte zein taldeen nortasunean adinari kasu 

eginez, 18 eta 65 urte bitartekoen gehiengo izugarriak deitzen du atentzioa: 
%91,1a. Edade horretatik kanpokoen lekua ez da batere handia. Esate 
baterako, 18 urtetik beherakoen bisualizazio ikoniko-informatiboa ehuneko 
1,3koa da. Edadetuen presentzia ikonikoa ere %3koa da. Azkenik, jende 
multzoak ageri direnean, beraz adin desberdinetakoak egon daitezkelarik, 
ehuneko 4,7a da portzentaia. 

 
Sistema-egituraren barruan sartu ditugun tipologia sozio-politikoen 

pertsonalizazioan indibidualtasunak (%64,7) du berebiziko indarrak Aktanteen 
artean. Instituzio politiko-administratibo eta Erakunde politikoen kasuan %70,9 
eta %67,1koa dira gizabanakoen kopurua. Bi hauen kasuan, emakumezkoaren 
presentzia oso ahula da. 

Gizabanako Espezialduena desberdina da, gizabanakotasunak ez du 
horrenbeste indar, eta pertsona solte horien artean ehuneko 18,4 dira 
emakumezkoak.  

Gizartearen nortasun sozio-politikoa eta ezagutzen duen 
pertsonalizazioari kasu eginez, agertzen den panorama oso bestelakoa da. 
Indibidualtasunak ez du ehuneko 30etik gorako indarrik, eta hauen artean, 
gizon eta emakumezkoen arteko desberdintasuna ez da hain handia. 
Pantailaratuak izaten diren gizabanakoetatik %23 dira emakumezkoak, eta 
gainontzeko 77 gizonezkoak. Lerro hauen ondoren ikus daitezke aipatu ditugun 
portzentaien errepresentazio grafikoa.  

 
 

(45. grafikoa: HETIOren Aktantearen nortasun sozio-politikoa x 
pertsonalizazioan Gizabanakoa) 
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HETIOn erakusten diren Aktanteetatik %78,2a jatorriz euskal herritarra da. 

Hauen artean, hitzezko informazioan gertatu den bezala, bi multzo nagusi: 
autonomia bietara mugatzen direnak eta EH-4 bere osotasunean "joku-esparru" 
modura dutenak.  

Geopolitikoki Euskal Autononomi Elkarteaz identifikatzen diren Aktanteen 
kopurua %35,3koa da, NFK-arena %25,5koa den bitartean. Bi eremu 
autonomiko horietara mugatzen diren Aktanteaz gain, Euskal Herri 
penintsularraz identifika daitezkeena %17,2a da.  

Estatu espainiarretik etorritakoen agerpen maila ikonikoa %5,4koa da 
HETIOn.  

 
Telebidezko narratiban, hitzez deskribaturiko Ekintzez gain, irudietan 

agertzen direnak daude presente. Ekintza ikoniko hauen bidez jakin dezakegu 
Aktante desberdinek nolako gauzatze informatiboa ezagutzen duten. 

Hego Euskal Herriko Telebista Informatiboa Orokorrean hartuta, ikonikoki 
erakusten direnetatik lau Ekintza definitu ditugu: Esatea, Egitea, Egite errituala 
eta Egotea.  

Ondoko grafikan ikusi ahal dugunez, Egite aldakorrak (lanean aritu, 
erosketak egin edota kirolen bat praktikatu) lehentasun ikonikoa dute: %37,9az. 
Antzerako kopuruan daude Aktantea gauzak Esaten ikusten ditugunen 
portzentaia: %35,2a.  

Bestelako Ekintza ikonikoen proportzioa makalagoa da: Egonean (%19,9) 
daudenena eta Egite erritualak (%7) burutzen dituztenak.  
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(46. grafikoa: HETIOren Aktanteen Ekintzak) 
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HETIOren osagarri ikonikoan definitu diren Ekintza desberdinen inguruan 

soma daitezkeen konnotazioei buruz, neutralitatea (%69,6) eta 
kontsentsualitatea (%28,9) nagusitzen dira. Konfliktuaren presentzia ehuneko 
1,5era mugatzen da.  

 
 
b) Ko-Aktanteen izakera informatiboa 
 
HETIOn definitu diren Segmentu Ikonikoetan ageri diren Aktanteak aztertu 

ditugu oraintsu. Alegia, irudietan zerbait Egiten edo Esaten ari direnak zeintzu 
eta nolakoak diren jakin guran. Hemendik aurrera, Aktante horien inguruan 
edota beraiekin erlazionatzen diren beste Ko-Aktanteak aztertuko ditugu. 

Segmentu guztietan Aktanterik ez dauden bezala Aktante guztiek ez dute 
bere Ekintzaren emaitza ezagutuko duten Ko-Aktanterik. Izan ere, datu 
globalen arabera, 764 Ko-Aktante lokalizatuak izan dira HETIOn. Aktante 
nagusiarekin batera aritzen diren beste pertsonaia ikoniko hauen nortasun 
sozio eta geopolitikoan arakatuko dugu lerro hauetan. 

 
 
Aktanteen ikerketari ekion diogunean gertatua bezala, hemen ere 

Sistema-egiturako Ko-Aktanteen nagusitasun koantitatibo ikaragarria 
azpimarratu beharra dugu. Ko-Aktanteetatik %77,2a Sistema-egituraren 
barrukoak dira. Eta, hauen artean nagusi dira Gizabanako Espezialduak 
(%36,4), Erakunde politiko (%20,7) eta Instituzio politiko-administratiboen 
(%20,1) aurretik. 

Gizabanako Espezialduen kopuru altuan, lehen ere aipatu modura, 
kazetari eta kirolarien parte hartze handiak jusifikatzen du (%31,7). Baina, baita 
ere enpresari eta adituen kopuruak bere lekua du: ehuneko 4,7az.  

Gizabanako Espezialduen kopuruak, Ko-Aktanteen kasuan gora egiten 
duen bezala, ez da hala gertatzen Erakunde politikoei dagokionez. Alderdi 
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politiko eta sindikatuen presentzia %20,7koa den arren, Aktanteen artea zuten 
lekua baino apalagoa da oraingoa.  

Instituzio politiko-administratiboak, Ko-Aktanteen %20,1az, dira diskurtso 
ikonikoaren elementu oso interesgarria.  

 
Ko-Aktanteen artean Gizartearen parte hartzea ehuneko 20,4koa da, 

beraz garrantzitsua, Aktanteen kopuruaz konparatu ezkero baxuxeagoa bada 
ere. Gizarte soila errepresentatzen duen tipologia sozio-politiko hauen artean 
asko euskal biztanlego eta langileria dira, bestelako nortasunen aurretik.  

 
Grafikoa honetan ikus daitekeenez, Sistema-egituran dauden tipologia 

sozio-politikoen presentzia oso handia da, baita ere Gizartearena, 
"Bestelakoak" deitu ditugunen ondoan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(47. grafikoa: HETIOren Ko-Aktanteen nortasun  
sozio-politikoa) 
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Ko-Aktante modura agertzen diren pertsonaia ikonikoen jatorriari kasu 

eginez, berriro ere, EAE (%30,8) eta NFK- (%23,1) lurraldetakoak dira nagusi. 
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EH-4ra mugatzen direnena %17,5ekoa  da. Eta Estatu espainiarretik etorritako 
Ko-Aktanteen kopurua 6,3koan zifratu dugu. Guztira, eta euskal herritarren 
parte hartze informatiboa zenbatekoa den jakin guran, Euskal Herri osokoak 
direnen gehiketa %71,4koa da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(48. grafikoa: HETIOren Ko-Aktanteen nortasun geo-poltikoa) 
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c) Sistema-egituraren nagusitasun ikonikoa 
 
Sistema-egituraren barruan sailkatu ditugun hiru tipologia sozio-politikoen 

zentralitate koantitatiboa diskutiezina da. Gainera HETIOren albistegietan 
ezagutzen duten pertsonalizazioan, eta irudietan burutzen dituzten Ekintzen 
bidez koalitatiboki ere nolabaiteko azpimarraketa bat ere jasotzen dutela esan 
daiteke. Azkenik, eta ondoko lerroetan ikusiko dugunez, beraien joan-etorri 
ikonikoetan portzentaia oso altuan nortasun sozio-politiko bereko Ko-
Aktanteekin erlazonatzen dira.  
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HETIOren irudietan ageri diren pertsonaietatik, %75,8a Aktanteen kasuan 
eta 77,2a Ko-Aktantearenean, aginte-eremuetan mugitzen direnen nagusitasun 
koantitatiboa begien bistan gelditzen da.  

Lehenago ere aipatu dugun bezala, Aktanteen kasuan, Sistema-egiturako 
hauen artean Gizabanako Espezialduak (%34,8) dira nagusi, Erakunde 
politikoak (%23,8) eta Instituzio politiko-administratiboen (%17,2) aurretik.  

Banaka batzuk azpimarratuz, itzela da Aktanteen artean 
komunikabideetako profesionalen (%23,1) parte hartze ikonikoa. Gainera 
handia da euskal populazioaren agerpen maila: %16,2koa.  

 
Sistema-egiturakoak diren pertsonaia ikoniko hauetatik, gehienak 

gizonezkoak dira, eta adinez lan-egiteko modukoan, alegia: 18 eta 65 urte 
bitartekoan.  

Pantailaratuak izaten direnean, egungo aginte politiko, ekonomiko eta 
legalaren harmailetan aritzen diren hauen pertsonalizazioan Gizabanakoaren 
moldea erabiltzen da. Zehatzagoa izanez, kasuen %64,7an pertsona solteak 
agertzen dira, eta hauetatik hamarretik bederatzi gizonezkoak izaten dira.  

 
Sistema-egiturakoek, pantailan ikusten ditugula burutzen dituzten 

Ekintzen artean, Esateak (%45) dira gehien. Egite aldakorren (%29,5) kopuruak 
bikoiztu egiten du Egonean eta Egite erritualetan daudenen portzentaiak, 
ondoko taulan ikus daitekeenez. Azken honen kasua, Ekintza erritualean, hain 
zuzen ere, Sistema-egiturakideei dagokie esklusiboki, beste nortasun sozio-
politikoetakoek ez baitute horrelakorik Egiten.  

 
 

(49. grafikoa: Sistema-egiturako Aktanteak x Ekintza moetak) 
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Aurrera ateratzen dituen Ekintzen artean, eta Sistema-egiturak ezagutzen 

duen azpimarraketa koantitatibo eta koalitatiboaren adierazgarri, hona hemen 
kontsentsualak eta konfliktiboak direnen arteko banaketa. Positiboki baloratu 
daitezkeen Ekintzen kopurua %27,1ekoa da, negatibotasuna ehuneko batekoa, 
eta ikonikoki hala delako joera neutraltasuna %71,9koa. Negatibotasunaren 
kopuruak, erlatiboki, gora egiten du Erakunde politikoengan gauzatzen direlako 
konfliktibitate dezima batzuk.  

 
Aktanteen izakera berezituaren errepasuaz segituz, aztertu dezagun 

nolako pertsonaiekin elkarrizketatu eta erlazionatzen den Sistema-egiturako 
Aktantea. Gure ikerketaren arabera, kasuen %79,3an Sistema-egiturakoekin 
harremanetan egoten da, erlazio endogamiko samarra beraz. Ko-Aktante gisa 
dituenen artean, Gizartea izaten da azterturiko erlazioen ehuneko 18,6an.  

 
Ikusia bezala, Sistema-egituraren barruko Aktante eta Ko-Aktanteek 

hainbat elementu bereizgarri dituzte. Formalki ere, pertsonaia ikoniko hauek 
azpimarraturik aurki daitezke.  

Esate baterako, Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde politikoak 
eta Gizabanako Espezialduak, batera hartuta, askozaz ere gehiagotan 
agertzen dira plano laburrak erabiliz (lehen planoak %38,2an eta ertainak 
%22,5ean). Atentzioa fokalizatuagoa dagoen plano horien bidez ere 
azpimarratzen da Sistema-egituraren garrantzi mediatikoa.  

 
 
d) Gizabanako Espezialduak edota Aktanteen azpimarraketa 
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Agintearen influentzigunetan, Instituzio politiko-administratiboak eta 

Erakunde politikoak aritzen diren bezala, Gizabanako Espezialduek (%34,8) 
berebiziko garrantzia dute. Aktanteen tipologia sozio-politiko honek, bere baitan 
hartzen ditu komunikabideak eta bere profesionalak (%23,1), kirol-taldeak eta 
kirolariak (%5,3) eta enpresari eta adituak (%2,8) bereziki. Ko-Aktanteen 
kasuan are eta markatuagoa da portzentaia globabala: %36,4koa.  

Aktante eta Ko-Aktante hauek ez daude, berez, agintearen egituretan, 
baina duten kalifikazio profesionala eta zeregin soziala medio, nolabaiteko 
espezializazioa dutela kontsideratu izan da. Gainera, komunikabideen kasuan 
nagusiki, tipologia sozio-politikoen artean jokatzen duten "elkar-erlazionatzaile" 
paperean markatu ditugu Gizabanako Espezialdu gisa. Gainera, formalki ere, 
gero ikusiko dugunez, azpimarraturik ageri dira Gizabanako Espezialduak. 

Sistema-egiturakoekin dituen erlazioak aurreko azpiatalean aztertu 
ditugunez, oraingo honetan, Gizabanako Espezialduek bereizgarri gisa dituzten 
elementuetan sakonduko dugu. Azken partean gainera, Aktante desberdinek 
betetzen duten funtzio telebisiboari errepasua egingo diogu.  

 
Pantailan agertzen diren Gizabanako Espezialduen nortasunean, 

pertsonalizazio indibiduala nagusi (%56,1) den arren, ez da Sistema-egituraren 
barruko besteen adinakoa. Agian, futbol ekipo desberdinetaz aritzerakoan 
Aktantea taldean agertzen delako. Pertsonalizazio hauen artean, indibiduala 
denetan, tipologia guztietatik emakumezkoei (gizabanakoetatik % 18,4) leku 
gehien uzten diena da, bere ahultasunean bada ere.  

 
Albistegietan bisualizatu daitezkeen Gizabanako Espezialdu hauen 

egitekoa gauzak Egitean (%55,9) zentratzen da, bera delarik kopuru altuena 
erakusten duen tipologia sozio-politikoa. Gainontzeko Ekintzen artean Esateak 
nagusitzen dira %37,2az.  

Ekintza hauen kalifikazioan baxuenetarikoa dute konfliktibitatea. 
Kontsentsual gisa tipifikatu daitezkeen Ekintza ikonikoen kopurua ehuneko 
30,7koa da, neutralitatea handitzarraren ondoren: %68,4.  

 
Esan dugunez azpiatal honen hasieran, Gizabanako Espezialduei 

iratxekitzen zaio Ko-Aktante desberdin askorekin harremantzea. Ondoko 
grafikan ikus daitekeenez, Gizabanako Espezialduaren alboan definitzen den 
Ko-Aktanteen artean, bere tipologia sozio-politiko berekoak nagusitzen badira 
ere, bestelakoen presentzia garrantzitsua da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  335

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50. grafikoa: HETIOren Aktanteen nortasun sozio-politikoa x Ko-
Aktanteen nortasun  sozio-politikoa) 
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Grafikan bertan ikusten denez markatua da Gizabanako Espezialduekin 

Gizartea agertzea, horrek ematen dion itzal sozialaren adierazgarri.  
 
Formalki ere, Gizabanako Espezialduek ezagutzen duten agerpenean, 

nolabaiteko azpimarraketa ere jasotzen dute: plano moetan, identifikaturik 
agertzean eta eskenategiagatik. Lehen puntuari helduz, plano orokorretan 
(duda barik futbol partiduen erretransmisioetan) nagusi dira: %44,5az, baina, 
hurbiletan ere, lehen planoetan %37,9ra heltzen da kopurua. Gogoratu besterik 
ez dugu egingo, plano gertuen garrantzi informatibo eta presentziala handia 
dela telebistan.  

Baina, plano moetaz gain, pantailan ageri diren Gizabanako Espezialdu 
gisa sailkatu ditugun Aktanteen artean, identifikaturik (teleprinter batez izena 
eta bere ktegoria sozial edo profesionala adieraziz) ateratzen dituztenen 
kopurua ere altua da oso: %86,9koa.  
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Azkenik, eta formalki, garrantzi handia duen eskenategiaz arituko gara. 
Aktanteak, pantailan ikusten ditugunean, non dauden, non ikusten ditugun 
edota non elkarrizketatuak izaten diren, nolabaiteko azimarraketa formala 
adierazten digu. Gizabanako Espezialduak albistegietan agertzen direnean, 
kasuen %41,2an estudioan bertan kokatzen dira, beraz, hemen ere, kazetari 
profesionalaren garrantzia ikustatzen dugu. Gainontzeko eskenategietatik 
pribatua izan barik aproposa kontsideratzen denak kopatzen du portzentairik 
altuena: %43,9az.  

 
Ikusi dugunez, Gizabanako Espezialduen presentzia informatiboa oso 

garrantzitsua da, sozio-politikoki, egiten dituzten Ekintzagatik eta erlaziokide 
gisa dituzten pertsonaiengatik. Baina, Gizabanako Espezialduen artean 
kazetariek duten lekutzarra ere ezin dugu ahaztu. Kazetarien parte hartze 
informatiboak beste alderdi bat ere erakusten digu, pertsonaia ikoniko 
desberdinek betetzen duten funtzio telebisiboa. 

HETIOn, kamarari begira deklarazioak egiten ateratzen direnetatik, ia 
erdia (%47,6) telebistako profesionalak dira: kazetari nagusiak, aurkezle 
laguntzaileak edota erreportariak izanik. Pantailaratua izateak, sozialki pisu 
espezifikoa edukitzearen froga gisa ulertu daitekeen bezala, zalantzarik gabe, 
telebistako kazetariek bisualizazio sozial maila horri bestelako bat gehitu behar 
zaio: funtzio mediatzaile legitimatua. Kazetariearen esku uzten da albistegia 
aurkezteaz gain, bere osagarri desberdinen arteko loturak eta erlazioak 
bilatzea. Kazetariak pertsonalizatu egiten du medioa eta mezua.  

 
 
e) Gizartea, osagarri ikoniko gisa 
 
Irudietan jende soila, kaleetatik zehar ala lanean ikusten dugunean, 

Gizarteaz ari gara. Tipologia sozio-politiko honen agerpenean, anonimia 
(pertsonalizazio mailan eta planoetan fijatuz) eta ahultasun ikonikoa dira 
nagusi. Burutzen dituen Ekintzetan, egonean daudela agertzea, eta Ko-Aktante 
gisa beste tipologiakoren bat edukitzeak ilustratzen du Gizarteak ikonikoki duen 
dependentzia.  

 
HETIOren telebista-albistegien irudietan ageri diren pertsonaietatik, 

Gizartearen barruan kokatzen direnek %22,7 eta 20,4a dira, Aktante eta Ko-
Aktanteak kontuan hartuta. Presentzia garrantzitsu horren atzetik ageri direnak 
nagusiki Euskal Herriko biztanleria (%16,2) da, langileria (%3,3) eta besteen 
aurretik.  

Beraz, populazioa oro har eta jende arruntaz ari garelako-edo, bere 
pertsonalizazio mailan multzoak (%70) dira gehinetan agertuko. Gizartearen 
baitako gizabanakoaz pertsonalizatuko diren Aktanteen kopurua, erlatiboki, oso 
baxua da: %30a. Azken hauen artean, gizonezkoen presentzia oso markatua 
da. Gizartearen baitako emakumezkoen kopurua, tipologia sozio-politikoetatik 
altuena den arren, ez da ehuneko 23tik gorakoa.  

Gizartearen agerpen ikonikoan, burutzen dituen Ekintzen artean bi nagusi: 
Egiteak (%51,1) eta Egonean (%41,2) dagoela ikusten dugunena. Gizarteari, 
irudien bidez, atribuitzen zaizkion bi egiteko kontrajarri horietan, 
kontsentsualitatea da nagusi, nahiz eta konfliktibitateak, besteetan baino puntu 
gehixeago lortu Gizartearen Aktanteen artean. Segidan datorren grafikan, 
Gizarteak burutzen dituen Ekintzen banaketa portzentuala ikus daiteke. 
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(51. grafikoa: HETIOren Aktantean Gizartea x Ekintza moeta) 
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Bere harreman ikonikoetan Gizarteak aurkitzen dituen Ko-Aktanteen 

artean, berriro ere Gizartea bera aurkitu beharrean, Gizabanako Espezialduak 
(%41,7) zenbatu ditugu gehiagotan. Gainera, bere erlazio espektruan Gizartea 
(%25,6) eta Erakunde politikoen (%21,2) parte hartze nahiko antzerakoa da. 
Beraz, Gizartearen erlazio ikonikoetan autonomia gehiegirik gabe ikusten dugu, 
beti ere bestelako tipologia sozio-politikoen aldamenean.  

 
Formalki, nor den eta nolako gauzak egiten ikusten dugunaz gain, zelako 

itxuraketa ezagutzen duen aztertzerakoan, Gizartearen berezitasunak ere ikus 
daitezke. Plano orokorretan (%60) ageri izaten da sarrien, gertutasuna eta 
"indarra" erakusten duten laburragoetan baino. Gizartearen Aktanteak ikusten 
ditugunean, eskenategi gisa definitzen dena ezpribatua eta aproposa (%55,4) 
da nagusi, halere desegokitasuna eta orokorrak eta identifika ezinak direnak 
asko dira: %43,6. Gizartea, estudioan ikusi ahal izango dugu kasuen ehuneko 
batean bakarrik.  

 
 
f) Normaltasun ikonikoa 
 
Aktanteen agerpen maila eta zeregina aztertzen ari garen lerrootan, 

pertsonaia ikonikoek burutzen dituzten Ekintzen bidez jakin dezakegu 
kontsentsualitatea ala konfliktibitatea den gehien erakusten dena.  

Segmentu Ikonikoen ikerketa egiterakoan ikusi dugun bezala, hitzezko 
informazioan baino "indar" gutxiago du ikonikoak, eta hori beste gauza askoren 
artean burutzen dituzten Ekintzen bidez neurtu daiteke. HETIOn kontabilizatuak 
izan diren Aktanteen Ekintzetatik jakin dezakegu maila beretsuan kokatzen 
direla pertsonaia zerbait Egiten (%37,9) eta Esaten (%35,2) ateratzen 
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dutenena. Baina gainera, Egonean (%19,9) dagoen jendea sarri ikusten 
dugula. 

 
 

(52. grafikoa: Aktantean Gizartea x Ekintza moetak) 
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Ikonikoki, planteatzen diren Ekintzetatik portzentaia handienak "ez arre 

eta ez iso", neutralitatearen terrenoan gelditzen da. Ekintza desberdinen 
kontsentsualitatea ala konfliktibitatea mugatzen ari garen honetan, 
kontsentsualitatea nagusitzen da, Ekintzetatik %28,9a eskuratzen baitu. 
Konfliktibitatearen presentzia, burutzen diren Ekitzen artean ez da ehuneko 
1,5etik gorakorik lortuko.  

 
Kontsentsualitatea, eta hori baino gehiago normaltasuna eta anodinotasun 

ikonikoa adierazten duten Ekintzen egileak nortzuk diren aztertzerakoan, 
espero zitekeena betetzen da: Sistema-egituraren barrukoek oso baxua dutela 
konfliktibitatea adierazten duten Ekintzak.  

Baina esana bezala, Ekintzen konnotazio maila oso ahula da, eta gehiena 
neutral eta kontsentsualitatearen esparruetan gelditzen da. Modu honetara, 
Aktante gehienek, Sistema-egiturakoa ala Gizartekoak izan oso maila altuan 
dituzte bi horiek. Aipatutako joera horretatik librexeago-edo dago "Bestelakoen" 
multzoa, zeintzuren artean Talde armatuak dauden, kontsentsualitate maila 
baxuena beraiek erakusten dutelarik.  

Ondoko grafikan ikus ditzakegu hiru multzo hauen Ekintzen konnotazioak.  
 
 

(53. grafikoa: HETIOren Aktantean Sistema-egitura, Gizartea eta "Bestelakoak" 
x Ekintza konts/konf) 
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g) Aktanteen azterketa deskribatzaile eta erlazionalaren sintesia 
 
HETIOren irudietan ageri diren pertsonaien nortasuna eta jarrera 

aztertzen aritu garenean, Sistema-egiturakoen presentzia eta normaltasunaren 
proiekzio ikonikoa nagusitzen direla aipatu dugu. Egungo aginte egituraren 
inguran mugitzen diren Aktanteek, beraien marka sozio eta geopolitikoa, 
burutzen dituzten Ekintzak eta erlaziokide dituztenekin definitzen da HETIOren 
proposamen ikoniko-aktantziala. Sistema-egiturak ezagutzen duen agerpen 
azpimarratuaren ondoren, Gizarte instrumentalizatua somatzen da: Ekintzaz 
anodino eta anonimizatuagoa. Ikus dezagun, ondoko lerroetan, orain arte 
idatzitakoaren laburpen gisakoa. Aktanteen nortasun sozio-politiko nagusietatik 
hasi eta beraiek burutzen dituzten Ekintzetara pasatuko gara.  

 
Sistema-egiturari dagokionez, bera da irudietan agertzen diren 

pertsonaietatik garrantzitsuena. Nagusitasun honek, koantitatiboki, Aktanteen 
%75,8 eta Ko-Aktanteen %77,2a errepresentatzeaz gain, ezagutzen duen mise 
en scène  informatiboan ere gauzatzen da. Pertsonalizazioan, indibidualitateak 
indar handia du, eta adinez, beste tipologia sozio-politikoetan bezala 18 eta 65 
urte bitartekoena da. Gizabanakoa da nagusi, esan dugun bezala, baina 
gainera, gizonezkoa da, alde handiaz, gehien agertzen dena. Burutzen dituen 
Ekintzen artean Esateen %95a akaparatzen du, baita Erritualen artean kopuru 
altu bat. Pantailan agertzen delarik Egiten dituenen artean konfliktibitatea oso 
baxua da, kontsentsualitatea hala ere ez da, inondik ere, heltzen neutralitate 
ikonikoak lortzen duen mailara.  

Sistema-egituraren baitan kokatzen da Aktanteen arteko tipologia sozio-
politiko sendoena: Gizabanako Espezialduena. Aktante honek biltzen ditu 
kazetari eta kirolariak bereziki, eta koantitatibo zein koalitatiboki eskuratzen 
duen presentzia dela medio, handia da bere balioa. Burutzen dituen Ekintzen 
artean, nagusi dira Egiteak, eta konfliktibitate maila oso baxuaz gainera. 
Funtzio sozial handia atribuitzen zaion tipologia sozio-politiko honen erlazio-
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guneetan bere tipologia kideak egoteaz gain, proiekzio sozial eta harreman 
zabalak ikusten zaizkio. Formalki ere, Gizabanako Espezialdua oso 
azpimarratua ageri da: plano moetaz, teleprinterraren bidezko identifikagarrien 
bidez eta agertzeko ezagutzen dituen eskenategiagatik, estudioa nagusiki. 
Gizabanako Espezialduen tipologiaz oso erlazionatuta dago kazetarien 
nagusitasuna, funtzio telebisiboari dagokionez, kamarari begira hitzegiten 
ikusten ditugunen artean.  

 
Gizartearen agerpen ikonikoan, nortasun aldetik, anonimotasuna eta 

ahulezi aktantziala soma daiteke. Beste tipologia sozio-politikoetan ez bezala, 
Gizartearen kasuan, jende soil eta xeheaz ari garela, pertsonalizazio maila 
grupala da nagusitzen dena. Gizartearen baitako gizabanakoen presentzia 
baxua da, halere, aipatzeko modukoa da emakumezkoen parte hartzea 
(%23koa). Gainera, irudietan ikusten ditugun Aktante horien zereginean, 
gauzak Egiteaz gain, nagusi da Egonean ikusten ditugula, ikonikoki apatia eta 
autonomia aktantzial eza erakusten dutelarik. Burutzen dituen Ekintzen artean, 
kontsentsualitate ikonikoa nagusia da, konfliktibitateak beste tipologietan 
aurkitzen ez duen lekutxoa duen arren. Aipatu dugun anonimia eta indar falta 
horren adierazgarri formaletako bat da Gizartea agertzen deneko planoak, 
%60an, orokorrak direla.  

 
Sozio-politikoki, aipaturikoak dira hiru tipologia aipagarrienak. Beraien 

arteko desberdintasunak aipatu ditugu, baina, zalantza barik, amankomunean 
dituzten elementuak ere ugari dira. Esate baterako, HETIOn ematen den 
pertsonalizazio indibidudalerako joera, emakumezkoen bisualizazio maila oso 
eskasa, edota adin monolitikotasuna. Gainera, Aktante gehienak, agian 
Gizabanako Espezialduena salbu, erlazio endogamiko eta itxiak mantentzen 
dituzte. Guzti hauen bidez definitzen da Aktante prototipikoen izakera. Ikonikoki 
definitu diren Aktante eta Ko-Aktante desberdinen jatorri geopolitikoan, 
atxikimendu autonomikoak dira aipagarrienak. Hego Euskal Herriko pertsonaien 
agerpen maila ez da ehuneko hogeira heltzen, hirukoitza delarik EAE eta NFK-
atik etorritakoena.  

 
Aktanteen zeregin ikonikoan, normaltasuna (neutralitatea gehi 

kontsentsualitatea) nagusitzen dira HETIOn, konfliktibitate aktantziala hutsaren 
hurrengoaren mailara heltzen delako. Ekintzetan somatzen den "indar eza", 
Esate eta jendea Egonean agertzen deneko kopuruetan gauzatzen da, 
Aktanteen funtzio ikoniko ahula definituz.  

 
 
5.5.4.3.3.-Informazio ikonikoaren azterketa koantitatiboa: sintesia 
 
Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboa Orokorrean hartuta, hiru 

dira deigarrienak kontsideratu diren elementuak: hitzezko informazioarekiko 
ikonikoak erakusten duen dependentzia; alderdi formal eta informatiboaren 
arteko erlazio estua eta, edukinari dagokionez, hitzezko informazioan 
eskeintzen diren patroi sozio-politikoen errepikapena.  

 
HETIOren alderdi ikonikoari eginiko lehen hurbilketan ere, begien bistan 

gelditzen da, soporte aldetik irudi Dinamikoek duten indarra. Aldi berean, 
imajinen balio errepresentazionala aztertzerakoan agerian dago 
Akontentzialitateak pisu handia duela, kontatzen denari "errealitate" elementu 
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asko eskeiniz: gertaera izan deneko gerturatze pertsonal, espazial eta 
tenporala bilatzen delarik.  

Halere, irudien osagarri formalean ere berehalaxe ikusten da, handia dela 
Mediatzaile profesional eta irudi "instrumentalen" erabilera. Albistegi 
desberdinak aztertu ezkero, audiorik gabe, alegia, hitzezko informazioa aditu 
barik, alderdi ikonikoaren gabeziak somatzen dira. Kazetariaren nagusitasuna 
diskurtso ikonikoan mugatu egiten du, neurri handi baten, irudien bidez konta 
zitekeenaren erabilpena. Aldi berean, imajin asko eta asko, hitzezko 
informazioaren soporte hutsak dirudite, ez baitute inolako datu gehigarririk 
eskeintzen. Hori dela eta, ugari dira, irudien bidez kontatzen ari dena tematikoki 
zertaz den jakiterik ez dagoenena.  

Informazio ikoniko eta ahozkoaren arteko erlazio desorekatua, agerian 
gelditzen da alderdi bisualean koherentzia, sinkronia eta autonomia gehigirik ez 
duten asko daudelako. Edukin tematikoa, esparru geo-ikonikoa ere, esan 
dugun bezala, zaila da definitzen irudietan bakarrik fijatu ezkero.  

Anodinotasun ikonikoaren beste elementu bat da Aktante eta Ko-
Aktanteen artean, kazetariek duten lekutzarra.  

Esana bezala, albistegiak irudi aldetik indar gutxi du, erakusten dituenen 
ahulezia ikoniko-teknikoak direla eta, baina baita ere ikusten direnak, makal 
samarrak direlako. Ahoz deskribatzen direnak eta ikonikoki erakusten direnen 
arteko balantzak lehenaren alde egiten du nabarmenki, bigarrenak 
"dramatismorik" ez duelako: Ekintzak, giroa eta konnotazio anbientaletan.  

 
Notizi-saioetan ageri diren osagarri ikonikoaren menpekotasuna aipatu 

dugun arren, irudiz eta ahoz informatzen denaren arteko sintonia aipatu 
beharra dugu. Bietan proposatzen diren esparru tematikoetan, Politikak eta 
Gizarteak duten nagusitasuna, Sistema-egituraren barruan dauden  Aktanteen 
pisua, eta normaltasuna kontsentsualaz jantziriko Ekintza eta giroa konnotatzea 
dira nagusi.  

Politika eta Gizartea dira, esan bezala, albistegietan ikonikoki ere gehien 
nabarmentzen diren esparru tematikoak, eta nagusitasun hori Instituzio politiko-
administratibo eta Erakunde politikoen Aktanteen bidez ere sendotzen da. 
Gainera, instituzio desberdinen distingigarri eta edifizioen irudiak ere erabiltzen 
dira.  

Baina, Politikaren pisutzarra, Aktante ikonikoen nortasun sozio-politikoan 
ere gauzatzen da. HETIOren albistegietan Sistema-egituraren barrukoen 
presentziak baldintzatu egiten du, neurri handi baten, eskeintzen den 
errepresentazio ikonikoaren edukina. Sistema-egiturakideen presentziak, 
egituraketa sozialaren goi mailako harmailen super-presentzia erakusteaz gain, 
albistegiaren osagarri ikonikotik ere, bisualizazio informatiboa, errol sozialen 
definizioa, joku-arauen pantailaratzea eta Aktante desberdinen arteko erlazioen 
proposamenak gauzatzen dira. Aldi berean, Aktante desberdinek duten izakera 
geopolitikoa ere isladatzen da albistegietan. 

HETIOren edukin ikonikoan, agintearen eremuetan ari diren Aktanteen 
super-presentziak albistegia osoari inprimatzen dio pertsonaia hauek duten 
marka geopolitikoak. Ikonikoki ere, proiektatzen den lur-eremua, territorialitatea, 
Hego Euskal Herriak dituen bi autonomien azpimarraketa dakar, nahiz eta EH-4 
eta maila apalagoan Estatu espainiarra ere presente egon. Lurralde propioaren 
mugatze lan horretan, elementu sinboliko-erreferentzialen presentziak ere 
paper garrantzitsua jokatzen du.  
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Azkenik, eta neurri handi baten Sistema-egituraren presentzia, 
koantitatiboki handia delako, normaltasuna eta kontsentsualitatea nagusitzen 
da, pantailaratuak izaten diren harreman sozio-politkoetan.  

Gizartea da aipatu ditugun tipologia sozio-politikoen kontrapuntu lana 
egiten duena. Berari dagokio, neurri apalean hori bai, konfliktibitatearen 
agerpena aurkeztea. Moeta honetako Aktanteen pertsonalizazioa, burutzen 
dituzten Ekintzak eta ezagutzen dituzten erlazio-kideen bidez menpekotasuna 
erakusten dute.  
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5.6.-TELEBERRI-REN IKERKETA KOANTITATIBOA 
 
5.6.1.-"Teleberri" albistegiaren testuingurua 
 
Euskal Telebistaren bigarren kanaleak, gaztelerazkoak, bazkalosteko ordu 

bi t'erditean eta iluntzeko bederatzietan emititzen ditu Teleberri izeneko 
albistegiak.  

1986an, ETB-2k emititzeari ekion zionetik, Teleberri izena hartu dute 
egunero birritan programatzen diren albistegiek1. Ikerketa honetan kontuan 
hartu dugun eguerdiko Teleberriren emisio-orduari dagokionez, TVEk 
pantailaratzen dituen Telenorte eta Telediarioaren bitartean kokatua izan zela 
begi-bistakoa da. Iluntzean, bederatzietan pantailaratuko duen gaueko edizioa 
bitartean, berori da informatibo nagusi eta erreferentziala, orduan bezala orain 
ere.  

Gernikako Autonomi Estatutuaren araudipean jaio zen Euskal Irrati 
Telebista erakunde publikoa eta Euskal Autonomi Elkartea du emisio esparru 
gisa. Halere, Euskal Herria zein bere inguruko bestelako lur-eremuetara ere 
zabaltzen da ETBren seinalea, besteak beste Burgos, Kantabria, Errioxa eta 
Nafarroako Foru Komunitatearen iparraldea hartuz. Azken honi dagokionez, 
lehenago eta modu orokorragoan zabaldu zen ETB-1en seinalea, baina gaur 
egun NFK- osora heltzen dira bi kanaleenak. Teleberri albistegi jeneralista da, 
hau da gai zein kobertura informatiboz orohartzailea eta autonomoa. Gure 
ikerketan, beste telebista kanaleekin alderagarria egin asmoz, homogeneizatu 
behar izan dugu Nazioarte zein Estatu espainiarreko albisteak baztertuz. 
Informazio saio honek ordu erdi inguruko iraupena duen arren, eta esaniko 
murrizketa tematikoa dela eta, bataz beste hogei minutuko luzera izaten dute 
ETB2ko albistegiek (lagina osatzen dituztenetatik laburrena 10'15"ekoa da eta 
luzeena 26'42"koa).  

Gainera, egitura eta edukinez errepikakor bezain hutsalak direnez, hemen 
ere albora utzi ditugu burtsa eta eguraldiaren (azken gai honetan egiten den 
lurraldearen zirriborratzeari buruz badago aurrerago aipamen bat) berri ematen 
dituzten notiziak. 

 
 
5.6.2.-Albistegiaren egituraketa 
 
Aipatu dugun albistegi jeneralista izan guraria ilustratuz-edo, Teleberriren 

karetan munduko globoa ikusten da biran fondo urdin batez, sintonia entzuten 
den bitartean. Lurraren kuadrante desberdinak marrazten dira eta bakoitzean 
argazki bat ageri da: langile bat, EAEko legebiltzarrearen anagrama, kirolak, 
emakume bat, satelitea, e.a. Guzti hauek zoom out batez TB letrei lekua uzten 
diote, berehala "Teleberri" izena osatuko den artean.  

Gaztelera hutsez emititzen den albistegi honetan, formalki, karetaren 
ostean hiru atal nagusi aurki daitezke. 

Hasierako aipamena deitu dugun atala, aurkezle nagusiak programa 
hasteko erabiltzen duen albistearen apuntea da. Kokapen azpimarratu honetan 
                                                 
11991.ean, ETB-2ren eskeintza informatiboan, gainera ordu bi t'erdietako Teleberriren 
ondoren pantailaratzen zen "Al hilo de la noticia" delakoarekin osatzen zen. Gainera, 
gauerdian, bost minutuko albiste-laburpena egiten zen, orduan ere "Al hilo de la 
notiticia" (15') emititzen zelarik.  
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IUK-k lekutzeko orduan aktualitatea edota garrantzi informatibo kontuan 
hartzen da. Aztertuak izan diren albistegi guztietan azpimarraketa forma hau 
erabili izan ez arren, berori duten egunetan, bost IUKetatik bat Hasierako 
Aipamenean bereiztua izan da.  

Aurkezle nagusiak eginiko lehen hurbilketa informatiboaren ondoren 
iragarri eta eskeintzen dira Titularrak. Atal honetan, esparru tematiko 
desberdinetako IUK-k lekutzen dira. Titularretan, albistegiaren baitan aurkitu 
ahal izango diren elementu informatiboen nolabaiteko garrantzi-hierarkia 
proposatzen da. Hamar IUKetatik bi Titularretan formalki azpimarratuak izan 
dira. Atal honetan ageri diren IUK-k printerraz jantziak egoten dira: "Motín", 
"Adjudicación" eta "Contra la droga" bezalakoak erabiliz.  

Albistegiaren gorputza, Hasierako Aipamenean edo Titularretan aittatuak 
izan diren IUKetan sakontzen da informatiboki  

Teleberriren Bloke nagusiaren barruan sekzio informatibo batzuk eratzen 
dira. Kareta bereizi batzuen bidez ("Euskadi", "Kirolak", "Eguraldia"...) 
markatzen dira edukinean egiten diren partiketa informatiboak etiketatuz. 
Politika eta Kirola dira sekzio tematiko definitu eta garbienak. Bi tema hauek 
dira Teleberriren sekzioak monotematiko modura definitzeko aurkitu ditugun 
gairik erabilienak.  

Baina, antolaketa tematiko horretaz gain, Teleberrik, bestelako IUKen 
pilaketa (sekzionalizazio) territoriala egiten du Bloke Nagusiaren barruan. 
Tematikoki "Kirolak" eta "Eguraldia" sekzio-karetak erabiltzen diren bezala, 
"Euskadi" eta "Nazioartekoa" bezalako erreferentzia geografikoa ere aurkitu 
daitezke. Azpimarragarria da Estatu espainiarra bere osotasunean edo parte 
batzuk hartuko duen IUKentzako karetarik ez egotea. Esplizitazio geopolitiko 
horren faltan, notizien jatorria EAE, EH-4 edo Estatuko izateak multzo baten 
aurkeztuak izatea dakar, hainbat kasutan. 

Esana bezala, Teleberrik tematikoki zein esparru geografiko batzuen 
arabera IUK multzoak eginez antolatzen du Bloke Nagusia. Sekzio hauek 
kareta-logotipo edota aurkezlearen aipamen berezien bidez zedarriztatzen dira. 

Teleberriren egituraketa normaldua erakusten digu, 1991.eko Martxoaren 
15eko eskaletaren transkripzio honek.  

 
EUSKAL TELEBISTA  iraupena: ±30' 
Teleberri-14.30 
 
-Kareta 
 
-Hasierako Aipamena: 
  -Diruaren prezioa merketu 
  -Mercedes Benz Gasteizen 
 
-Titularrak: 
  -"Dinero más barato": interesak jeitsi 
  -"Inversión": Mercedes Benz-en inbertsio berriak  
  -"Euskadiko Ezkerra": EE-ren ejekutiba berria osatu 
  -"Bush Miterrand": nazioartekoak (ez aztertuak) 
  -"Mayor nubosidad": eguraldia (ez aztertua) 
 
-Bloke Nagusia:  
  -Kredituen interesak jeitsi + Boltsaren erreakzioa 
  -Mercedes Benz-en inbertsio berriak Gasteizen 
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  -Estatuko gobernu berriaren aurkezpena 
  -EE-ren krisia: ejekutiba berria osotu 
  -UPN-PP-ren arteko desadostasunak biguintzen 
 
(sekzio-kareta: Nazioartekoa) 
  -Nazioarteko berrien multzoa (ez aztertua) 
 
(sekzio-kareta: Euskadi) 
  -Jon Azua, Industria sailburuaren agerpen publikoa  
  -Josu Zubia sailburuaren prentsaurrekoa 
  -EA-ko hautagaiaren aurkezpena Gasteizen.  
  -IKEI inkesta soziologikoaren emaitzak 
  -Antikuarioen erakusketa 
 
(sekzio-kareta: Eguraldia) 
  -Eguraldia ((ez aztertua)) 
 
(sekzio-kareta: Kirolak) 
  -Lewis Donostiako atletismo meeting-ean 
  -Futbola (multzoa) 
  -Boccia: elbarrituentzako kirol frogak 
  -Zinekirolak zinemaldia 
 
-Agurra 
Aztertuak izan diren Teleberrietan, bataz beste, eta aipaturiko esparru 

tematikoak kenduta gero, 7,4 Informazio Unitateen Kate dira albistegia osatzen 
dutenak. IUK horiek ikusia bezalako egitura informatiboan antolatzen dira. Eta 
agerian gelditzen den bezala, bi ardatz gurutzatzen dira, aldi berean, ETBren 
albistegietan: ardatz tematiko eta geografikoa. Bi horien baitan, eta batzuetan, 
berauen gainetik "aktualitatearen"/"garratzi informatiboaren" araberako 
antolaketa ikus daiteke ere.  

 
Aurkezle nagusiaren garrantzia handia da Teleberrin ere. Berari dagokio 

entzulegoarekin hasieratiko kontaktua mantentzeaz gain atal desberdinak, eta 
hauen baitan antolatutako sekzio ugariei, koherentzia ematea. Gainera, ETBren 
kasuan, aurkezle nagusiak zentralizatu eta gidatu egiten du aurkezle 
laguntzaileen zeregina, beti ere hauek hierarkikoki bigarren mailan daudelarik. 
Lagina osatzen duten albistegietan hiru aurkezle laguntzaile zenbatuak izan 
dira, bakoitzaren partehartzea sekzio tematikoen arabera definitu delarik: 
nazioartea, kirolak eta eguraldia.  

Ikonikoki, aurkezleak lortzen duen presentzian gero fijatuko garenez, orain 
aipatu besterik ez dugu egingo, albistegietan zerbait esaten entzuten 
ditugunetatik ehuneko 75,7a telebista profesionalak dira. Kazetarien super-
presentzia informatiboa OFFean gauzatzen da %54,4an, aurkezle nagusiari 
uzten zaion lekua %17,6koa den moduan.  

 
 
 
5.6.3.-Albistegiaren itxuraketa formala 
 
5.6.3.1.-Informazio Unitateen Katea (IUK): osagarri formalak 
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Nagusia den gai baten inguruan antolatu den entitate informatibo osoa eta 
autonomoa da IUK, eta Segmentu Ikoniko eta Informazio Unitateen gehiketaren 
fruitua. Edukina, hitzezkoa eta ikonikoa, batu egiten dira beraz IUKetan. 
Informazioaren osagarri bi hauen forma eta edukina ere batera datoz. Esan 
nahi baita, albistegietan egiten den antolaketa eta tratamendu formala IUKen 
balorazio informatiboaren arabera egiten dela.  

 
Teleberrin, 35 izan dira aztertu ditugun IUK-k, iraupenez erdiko bidea 

aukeratu dutenak nagusi direlarik. Alegia, IUK kopuru horretan ez dute 
atentzioa deitzen ez oso handiak (145"-940") ezta ere txikiak (16"-45") direnak. 
Ikus dezagun nola iraupenez erdibidean (47"-87" eta 88"-143" bitartekoak) 
dauden Informazio Unitateen Kate desberdinak diren nagusi banaketa 
portzentualean. 

(54. grafikoa ETBren IUKen iraupenak) 
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Oinarri metodologiak zehazten diren azpiatalean esana bezala, IUK-n 

batu egiten da informazioaren edukin ikoniko eta hitzezkoa. Eta, albistegien 
azterketa erraztuz antolatu ditugun ikerketa-unitateak desberdinak dira. Ondoko 
taulan ikus daiteke ETBn landu ditugun elementu desberdinak. 

 
INFORMAZIO UNITATEEN KATEA (IUK)  35 
INFORMAZIO UNITATEA (IU)    678 
SEGMENTU IKONIKOA (SEGI)    236 
AKTANTEA (AKT)      440 
 
Gauzak horrela, IUK bakoitzean, bataz beste, 19,4 Informazio Unitate 

aurki daitezke, aldi berean, 6,7 Segmentu Ikoniko. Azken hauen baitan, SEGI 
bakoitzean beraz, 1,9 bat Aktante zenbatu eta aztertu ditugu.  

 
 
5.6.3.2.-Segmentu Ikonikoen osakera formala 
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Aurrerago sartuko garenez irudi eta hitzez kontatzen direnak aztertzera, 

ondoko lerroetan, ikuspegi formalenetik hartuta, Teleberriak dituen elementu 
ikonikoen (SEGIen) kopurua, iraupenak, ñabardura ikoniko-teknikoak eta, 
irudien soporteari dagokionez, nolakoak diren landuko dugu orain.  

Lehenago ere aipatu dugun bezala, ETBk eskeintzen duen Segmentu 
Ikoniko kopurua altua da. Alegia, Teleberrin asko aldatzen direla imajinak, 
pertsonaiak, entornoak eta ikonikoki arina dela. Ugaritasun ikoniko horren 
ondorioz, IUK-k osatzen dituzten SEGIen iraupena ezin oso luzea izan. 
Aztertutakoaren arabera, Teleberrietan eskasa da SEGIen iraupen oso 
handienen kopurua. Ikus ondoko grafikan Segmentu Ikonikoen iraupena 
kontuan hartutako banaketa portzentuala. 

 
 

(55. grafikoa: ETBren SEGIen iraupenak) 
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Teleberrietan ikus daitezkeen irudi gehienak, %76,7a, lehenago grabatuak 

izan direnen emisioa dira. Zuzenean pantailaratzen diren Segmentu Ikonikoen 
kopurua %22,9koa da, gainontzeko apala (%0,4) zuzeneko/diferituan koka 
daitezkeen erretransmisio moetak dira.  

 
Ikusi dugunez, zuzenean egiten diren kazetari eta aurkezleen parte 

hartzeak direktoaren ikutua ematen dio Teleberriri. Berezitasun honen ondorioa 
da audioan ere ematen dena. ETBk erabiltzen duen audio señalean OFFa 
nagusi izan arren, zuzenekoak ere bere lekua eskuratzea lortzen du. Bestelako 
konbinaketek ez dute %5,1 ahul bat baino suposatzen, ondoko grafikoan ikus 
daitekeenez.  

 
 
 

(56. grafikoa: ETBren SEGIen audio moetak) 
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Irudiek, mugitzen eta zaratak ateratzen dituzten pertsonaia zein makinak 

erakus ditzaketen bezala, argazkiak, marrazkiak edota infografiko hutsak ager 
daitezke. Batzu zein besteak dira soporte aldetik irudi tipologia desberdinak. 
Teleberriren osagarri ikonikoa aztertuz konprobatu ahal izan denez, handia da 
oso kanale honek egiten duen irudi Dinamikoen erabilera. Askozaz ere 
atzerago datoz, balio ikoniko gutxiago duten formak (%12,2 irudi Bikarioak 
dira). Irudi Dinamikoen presentzia masiboak (%83,3) indar handia ematen dio 
ETBri. Izan ere, telebistaren soporte preziatuena eta gaur egun naturalena ez 
baita toki zein pertsona baten argazkia erakustea, bere irudiak baizik. 
Utilitarioak deitu ditugun soporte ikonikoen presentzia oso makala da, 
Teleberrin ez baita ia grafismo elektronikoz sorturiko irudirik erabiltzen. 

 
Soporte aldetik edozelakoak izanik ere irudiak, ETBn gehiengoa da 

erakusten denaren interesgunea non dagoen erakusten diguten irudiak. 
Berezitasun horrekin erlazionaturik, gehien erabiltzen diren enkuadreen artean 
daude plano laburrak, alegia pertsona zein objektuak gertutik erakusten 
dituztenak. Lerro hauen azpian dagoen grafikan ikus daitekeenez, agertzen 
diren planoetatik erdia baino gehiago dira lehen planoak.  

 
 
 
 
 

(57. grafikoa: ETBren SEGIen plano moetak) 
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Lehen planoa 
%53,8

Plano ertaina 
%11,4

Plano orokorra 
%34,8

 
 
 
Teleberriren osagarri ikonikoaren lehen hurbilketa formal honi amaiera 

emanez, aipatuko dugu kanale honetan egiten den errekurtso teknikoen 
erabilera oparoa. Alegia, printerra eta chroma-key bezalako errekurtso tekniko-
espresiboen presentzia markatua da SEGI desberdinen artean. Aztertuak izan 
diren hamar SEGIetatik ia seitan aurkitu izan dira aipatuariko errekurtso tekniko 
lagungarriak.  

 
 
5.6.3.3.-Aktanteen itxuraketa formala 
 
Imajinetan zerbait egin edo esanez ikusten ditugun pertsonaiak deitu 

ditugu Aktanteak, alegia, informazio ikonikoaren egileak. Aktanteen nortasun 
sozio-politiko, pertsonalizazioa, burutzen dituzten Ekintzak, nortzurekin 
erlazionatzen diren eta abarrak geroago ikertuko ditugu. Orain, albistegien 
osakera formalari buruzko lehen gerturaketa egiten ari gara, baita Aktanteena 
ere. 

Teleberrin 440 izan dira identifikatu, sailkatu eta aztertu ditugun 
Aktanteak. Segmentu Ikoniko bakoitzean, bataz beste, 1,9 Aktante ageri dira. 
Irudietan ikusten denaren egile nagusiena da Aktantea, baina sarri beste 
batzuekin lanean, hitzegiten eta, oro har, inter-aktuatzen ikus daiteke, bigarren 
hau Ko-Aktantea deitu dugu. ETBren edukin ikonikoan 224 Ko-Aktante 
aztertuak izan dira.  

Aktante desberdinen agerpena pantailetan ez da, iraupenari dagokionez, 
berdina izaten. Horretan ere Aktanteen arteko ezberdintasuna eta tratamendu 
formal bereiztua soma daiteke. Ondoren ikus daitekeen grafikaren bidez 
ilustratzen da Aktanteek ezagutzen duten pantailaratze denborak. Hauek dira 
lau tipologiak: txikia (<=4") , normala (5"-8"), handia (9"-16") eta oso handia 
(>17").  

 
 

(58. grafikoa: ETBren Aktanteen iraupena) 
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Iraupenarenaz gain, Aktanteek ezagutzen dituzten bestelako tratamendu 

formala errepasatuko dugu hemen, labur bada ere: enkuadrea, konposaketa 
ikonikoa, hartzearen angulazioa eta identifikagarri elektronikorik (teleprinter) 
erabili ote den.  

Aktantea, gizabanakoa zein taldea izanik, enkuadratzeko gehien erabili 
den planoa laburra (%40,7) izan da, planu ertaina (%20,7) eta orokorra kasuen 
%38,6an ematen da. Beraz, Aktantea hurbiletik erakusten dutenen proportzioa 
handia da. Agian horregatik, irudiaren konposaketan Aktanteak paper zentrala 
jokatzen ote duen galdetu dugunean, erantzuna baiezkoa izan da %64,3an. 

Aktantearen tratamendu formalarekin segituz, aurrez-aurre hartutako 
planoen erabilera oso jeneralizatua da: %64,3an. Alboz hartutakoak datoz 
ondoren, %26,8az, gainontzeko hartzeak ez dira %8,9tik gain somatzen.  

Aktantearen identifikazioa teleprinterra erabiliz egiten da kasuen %14,3, 
gainontzekoetan ez da esaten irudietan ikus dezakeguna nor den.  

 
 
 
 
5.6.4.-Albistegiaren edukin ikoniko-ahozkoaren baitan 
 
ETBk eskeintzen duen produktu informatiboaren osagarri formalen 

errepasu laburra egin dugu goiko lerroetan. Elementu formalak eta edukina 
lotuta daudela gogoratu badugu lehen ere, hemendik aurrera edukinean 
zentratuko gara gehienbat.  

Teleberri izeneko albistegietan luzatzen den informazioa aztertuko dugu 
azpiatal honetan: hitzezko informazioa eta ikonikoa. Esan eta erakusten dena 
miatuz jakin ahal izango dugu nolakoa den Euskal Telebistaren bigarren 
kanaleak egiten duen Euskal Herriaren errepresentazio informatiboa.  

Azpiatal honen hiru zatietan, lehenengo IUK-k bere osotasunean 
aztertuko ditugu eta gero, bigarren eta hirugarren batzuetan, bere osagarri 
ahozkoak eta ikonikoak jorratuko ditugu.  
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5.6.4.1.-IUK bere osotasunean hartua 
 
Ikerketa honen oinarri metodologikoak jartzerakoan esan dugun bezala 

Informazio Unitateen Kateak dira tematiko-formalki albistegiaren barruan 
identifikatu diren osagarri informatibo autonomoak. IUKek definitzen dute inork 
baino hobeto albistegiaren edukina: ahozkoa eta ikonikoa.  

Informazio Unitateen Kateak azterketarako lehengai modura hartuta, 
aipatzen diren Gaiak, IUKen baitan norainokoa den Ikutu politikoaren 
presentzia, positibo eta negatiboatasunaren agerpen informatiboaren pisua eta 
abarrak ikertuko ditugu berehalaxe. Aipatutakoak edukinari buruzko 
elementuak dira, eta nolako agerpen formala ezagutuko duten ere interesatzen 
zaigunez, edukina eta itxura batera ikertuko ditugu.  

Azpiatal honetan emaitzak azaltzerakoan, modu deskribatzailea erabiliko 
da lehenengo eta gero erlazionala. Azken hau egin ahal izateko estatistikoki 
datuak baliogarriak izatea baino, sintomak eta joerak ikustatzeko balio izana 
hartu da kontuan (nahiko al da nota hau chi-squareren mugak adierazteko).  

 
 
5.6.4.1.1.-Kokapena 
 
ETBk, hiru atal edo Kokapen erakusten ditu bere albistegietan: Hasierako 

Aipamena, Titularrak eta Bloke Nagusia. Azken honi buruz ez gara hemendik 
aurrera mintzatuko, albistegian agertuko diren IUK guztiak bertan azaltzen 
direlako. Beste bietan, azpimarraketa Kokapenak kontsideratu daitezkeenez, 
zentratuko gara ondoko lerroetan. 

IUKen %17,1ak Hasierako Aipamena ezagutuko du, eta 22,9ak Titularrak. 
IUKetatik lautik bat beraz, Titularretan agertuko da. 

 
Kokapen azpimarratuetan agertzen diren Gaietatik bi errepikatu egiten 

dira: Politika eta Ekonomia. Gizartea ere oso indartsua da Titularretan. 
Bestalde, Ikutu politikoaren presentzia oso markatua da azpimarraketa 
kokapenetan. Beste azpimarraketa modu batez, positibotasuna oso garbia da 
Titularretan kokatzen diren IUKetan. Negatibotasuna ezabatu egiten da 
Hasierako Aipamenetik eta bertan positibotasuna eta neutralitatea erdiska 
daude. 

Beraz, eta esaniko laburtuz, Hasierako Aipamena Politika eta 
Ekonomiarako terrenoa da, non Ikutu politikoa %66,7an agertzen den eta 
negatibotasunik ez dagoen. Titularrei dagokionez, Gizartea eta Ekonomia, 
Politikaz jarraiki Gairik arruntenak dira. Bertan aurki daitezkeen IUKen artean 
Ikutu politikoa lautik hirukoaren inguruan dabil eta positibotasuna maila berean 
azaltzen da. 

 
Hasierako Aipamenean Politika eta Ekonomia besterik ez dira agertuko, 

lehena guztietatik %66,7an. Titularretan, hau ere azpimarraketa kokapen 
garrantzitsua delarik, Ekonomia eta Gizartea izango dira azpimarratuenak 
bakoitza %37,5az, eta  Politika %25az. 

Titularretako banaketa tematikoa, esparru tematiko "guztietatik zerbait" 
sartu gura izateaz ulertu daiteke. Hasiera Aipamenean aldiz, Politikaren 
garrantzi emate formala garbia da. 
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Hasierako Aipamena zein Titularretako kasuari aplika dakioke erizpide 
bera: kokapen horietan agertuko diren IUKetatik asko (lautik hiru) Ikutu politikoa 
daukatela, Bloke nagusian emango den proportzioan baino maila altuagoan. 
Bloke nagusian agertuko diren IUKetatik erdiak du Ikutu politikoa, 
azpimarraketa kokapenetan asko igotzen delarik proportzio hori. 

 
Azpimarraketa kokapenetan, neutralitatea ahuldu egiten da polarizazio 

positiboaren onerako. Bloke nagusian, neutralitatea IUKen erdian dabil, eta 
gainontzekoetatik hirutik bi positibotasunean mugitzen dira. Hasierako 
Aipamenean positibotasuna IUKen erdira heltzen da, negatiborik ez da ageri. 
Titularretan, negatibotasuna %12,5ra iristen bada ere, positibotasuna ia hiru 
aldiz handiagoa da (%62,5) 

 
 
 
 
 
5.6.4.1.2.-Gaia 
 
Lagina osatzen duten ETBren albistegien edukin tematikoan arakatuz, 

begien bistakoa da Politikak betetzen duen papera oso garrantzitsua dela 
(%34,3), zati bat atzerago daude Gizartea (%20) eta Ekonomia eta Kirola 
(bakoitza %14,2naz) eta, zeresanik ez, Biolentzia politikoa (%8,6). Politika 
gaien nagusitasun hau areagotu egiten da Biolentzia politikoaren kopurua 
gehituz, biena batera hartuz, IUKen %42,9ra heltzen delarik. 

 
 

(59. grafikoa: ETBren IUKen edukin tematikoa) 
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Politikaren garrantzi tematiko eta formala itzaldu ezina bestalde, 

mantendu egiten da, nolabait, kokapen eta iraupen aldetik ematen dioten 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  353

tratamenduaz. Puztu egiten dute aldiz Ekonomia eta Gizartea Gai duten IUKen 
kasua, zeinetan errazagoa dute kokapen azpimarratuetarako bidea. Gizarteari 
buruzko IUKek gainera luzeak eta oso luzeak izaten dira maiz. 

Gizartea da gainera, bere erara, Ikutu politikoa barneratu duen gai 
bakarra, besteetan ez da politikaren "ikuturik" ageri. Biolentzia politikoa eta 
Politikari buruzko IUKetan, Ikutu politikoa ehuneko ehunean ageri baita. 

IUKen Gaia positiboa/negatiboa osagarriaz nahastuz ikus daitekeenez, 
kanale honetan neutralitate maila ez da oso altua, gainera ez da Politika 
polarizatuen ageri den Gaia baizik eta Biolentzia politikoa eta Ekonomia, bietan 
positibotasuna %60aren ingurukoa delarik. Politika eta Gizarteak oso molde 
antzerakoa dute (2 positibo/1 negatibo). Beti ere, positibotasun altua erakusten 
duten IUKetan, markatua izaten da ere negatibotasuna eta alderantziz. 

Teleberrin ez dira beti batera etortzen nagusitasun tematikoa (IUken 
kopuruan oinarritua) eta iraupena. Izan ere, Politika "lehen" Gaia izan arren, 
Gizartea eta Kirola sarriago edukitzen dute iraupen luzeagoa. Kultura, 
Eguraldia+Trafikoa, Biolentzia politikoa eta, proportzio txikiagoan, Ekonomia 
iraupen laburretara mugatzen dira.  

 
Hiru IUKetatik bat Politikakoa delako edo, Gai hori duten IUKen %33,3a 

Hasierako Aipamenean eta %16,6a Titularretan azalduko da. Ekonomia eta 
Gizartea, portzentualki atzerago egon arren, sarri helduko dira bi toki 
azpimarratu horietara..  

Aipaturiko hiru Gai horiek dira, azpimarraketa kokapenetara helduko diren 
bakarrak. 

Tema desberdinei buruzko IUK-k albistegian kokatzerakoan, ETBk ez du 
zuzen-zuzenean Gaien banaketa portzentuala kopiatzen. Beste modu batera 
esanda, Teleberrin tematikoki berebiziko garrantzirik edukitzeak ez du esan 
gura azpimarraketa formala ezagutu behar duenik. 

 
Adibidez, Ekonomia eta Gizartea Gai modura dituzten IUKek errazago 

heltzen dira Haiserako Aipamen edo Titularretara Politika bera baino, nahiz eta 
lehenak, kopuruz, beste biak baino pisu gehiago izan. 

ETBn, Ekonomiari buruzko IUK guztietatik %40a Hasierako Aipamena 
ezagutuko du eta Politika Gai modura dituztenetatik, %33,3a. Ekonomia, 
Gizartea eta Politikari buruzko IUK-k Titularretara helduko diren tema bakarrak 
dira. Alderantzizkoa da beste Gaien kasua (Biolentzia politikoa, Kultura, Kirola 
eta Eguraldia), izan ere, lau hauek ez dira inoiz Titularretan atereak izaten. 

 
Teleberri izeneko albistegietan, Ikutu politikoa erakusten duten Gaiak ez 

dira asko eta gainera, berezitasun hori dutenean oso garbia da, baietz ala ezetz 
izanik ere. Gizartea da politikaz kanpo dagoen Gai bakarra bere IUKetan Ikutu 
politikoa ezagutuko duena. Ez da horrelakorik gertatzen Ekonomia edo Kultura 
Gaietan, beste telebisten albistegietan suertatzen den kontrara.  

Hiru Gai dira ETBren albistegietan Ikutu politikoa duten Gaiak: Politika eta 
Biolentzia politikoa ehuneko ehunean, eta Gizarteari buruzkoetan % 42,9an. 
Bestelako temek ez dute inolako osagarri politikorik beraien planteamendu 
ikoniko zein ahozkoan.  

 
Telenorten baino modu apalagoan, baina ETBko albistegietan ere, Gaien 

"polarizazioa" markatua da hainbat Gaietan: neutraltasunaren parametroak 
apal mantentzen dira eta positibo zein negatibotasunarenak puztuxeago 
aurkitzen ditugu. Teleberriren IUKetan, Biolentzia politikoa eta Ekonomiaren 
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tratamenduan positibotasuna azpimarratuta aurki daiteke. Edozelan ere, sarri 
positibo eta negatibotasuna markatua ageri da batera hainbat IUKetako 
Gaietan, neutrotasunaren kalterako. 

Teleberrin ageri diren Gaietatik batzuk, Kultura, Eguraldia+Trafikoa, Kirola 
Gizartea eta Politika  neutraltsunaren esparruan mugitzen dira erabat edo 
askozaz errazago. Nahiz eta, hauetariko batzuk, positibo eta negatibotasunaz 
bustirik agertu hainbat IUKetan. Alegia, Biolentzia politikoa eta Ekonomia Gai 
modura dituzten IUKen hamarretik sei positiboak izaten dira. Biolentzi politikoa, 
Ekonomia eta, ia parean Politika eta Gizarteari buruzko IUKetan ere 
negatibotasuna isurtzen da.  

 
Gaiek edukitzen duten iraupenaren azterketak ere Politikak labur zein 

iraupen luzeko IUKetan ondo mugitzen dela erakusten du. Gizartea eta Kirola 
Gaietan iraupen luzeko IUK-k ugariagoak dira. Ekonomia, portzentualki temen 
ia %20ra iristen bada ere, iraupen aldetik formato laburrak edukiko ditu 
sarriago. Beste Gaiak ere iraupen labaurreko IUK-k izango dira.  

Gai desberdinei buruzko IUKek ezagutzen dituzten iraupenak aztertuta, 
Kirola eta Gizarte gaiek lortzen dutenak atentzioa deitzen du. Izan ere, 
tematikoki hain garrantzitsuak izan ez arren, Teleberrin, IUK luzeen bidez 
aurkeztuak izaten dira. Kontrara, Politikak formato laburrak (%41,6) eta luzeak 
(%58,4) tartekatuko ditu proportzio beretsuan.  

Biolentzia politikoa, Kultura eta Eguraldia+Trafikoa beti minutu t'erditik 
beherako iraupeneko IUKen bidez azaltzen da albistegietan. 

 
 
5.6.4.1.3.-Ikutu politikoa 
 
Euskal Telebistaren albistegietan aztertu izan ditugun IUKen erditik gora 

(%51,4) Ikutu politikoa du.  
 
IUKetan Ikutu politikoa erakusteak ziurtatu egiten du, nolabait, 

azpimarraketa kokapenetarako sarrera errazagoa edukitzea. Marka hori duten 
IUKen artean Politika, Biolentzia politikoa eta Gizartea direnez, 
positibo/negatibo ardatza aplikatzerakoan "polarizazioa" markatuagoa dute. 
Ikutu politikoa eduki izana igartzen ez bada ere, IUKen iraupenean, bai ordea 
negatibotasun mailak gora egiten duela nabarmen, baita ere, maila txikiagoan, 
positibotasuna adierazten duten IUKena. 

 
ETBko albistegietan nabaritzen den politikaren superpresentziaren beste 

aurpegi bat da Ikutu politikoarena. Esan dugunez, Ikutu politikoa kanale 
honetako IUK erdian aurki daiteke.  

"Ikuturik" dauden IUK horiek errazago heltzen dira Hasiera Aipamen 
(%22,2) eta Titularretara (%27,8). Ez daukatenen artetik, azpimarraketa 
kokapen horietan aurkituko ditugunen portzentaia asko beheratzen da: %11,8 
eta %17,6koa esaniko tokietan. 

Beraz, Ikutu politikoa duten IUKen kokapena hobea izaten da ez 
daukatena baino. Ikutua erakusten duten IUKetatik lautik bat Titularretan ageri 
da, ez dutenena %17,6ra mugatzen da. 

 
Ikutu politikoa erakusten dituzten IUKen Gaian miatuz, berehala ageri da 

Politikaren nagusitasuna (%66,7); beherago datoz Gizartea (%16,8 ) eta 
Biolentzia politikoa (%16,7)  
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Bestalde, eta normala denez, Ikutu politikorik ez daukatenen arteko gai 
garrantzitsuenak Kirola, Ekonomia eta Gizartea dira. Maila urriagoan Kultura 
eta Eguraldia+Trafikoa aurkitzen ditugu. 

Ikutu politikoaren konkrezio tematiko jeneralizatua Politikoa, Biolentzia 
politikoa eta Gizartean ematen da. 

 
Ikutu politikoa agerian ez duten IUKetan, neutraltasuna eta positibotasuna 

kopuru altuetan eta negatiboa baxu dabilen kontrara, "ikutua" dutenen artean 
gora egiten du negatibotasunaren portzentaia. Alegia, Ikutu politikoa dituzten 
IUKetan negatiboak kontsideratuak izan daitezke kasuen %22,2koa da, 
positiboena %33,3koa delarik. 

Ikutua polarizaziorako elementu bat da, berori ematen den IUKetan 
neutraltasuna behera eta negatibo eta positibotasunak gora egiten dute. 

 
Ikutu politikoa daukaten IUKen artetik berdin ematen dira luze zein 

laburxeak. Antzerakoa gertatzen da ikuturik ez dutenen artean. Agian, 
desberdintasuna bakarra ikuturik ez daukaten IUK-k oso laburraak izaten direla 
sarriago eta oso luzeak gutxitan, iraupen ertain zein luzekoen artean kokatzen 
dituztelarik portzentaia handienak. 

Ikutu politikoa edukitzeak ez du gehiegi desorekatzen iraupenaren 
araberako IUKen banaketa. 

 
 
 
 
 
5.6.4.1.4.-Positibo/negatibo ardatzaren aplikazioa 
 
Hiru albistegien irakurketa globala egindakoan agertu izan diren 

parametro berberak ikus daitezke ETBren albistegietan. Hau da, ordenu 
politiko-legalaren ikuspuntutik aztertutako IUK gehientsuenak neutral (%54,3) 
eta positibotasunaren (%31,4) terrenoan mugitzen direla, negatiboak direnak 
%14,3ra iristen diren bezala. 

 
 

(60. grafikoa: ETBren IUKen positibo/negatibo ardatza) 
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Positibo/negatibo ardatz honen konkrezioan normaltasunak baino 

polarizazioaren azpimarratze formala ikus daiteke. Hau da, positibotasuna bere 
baitan duten IUKek errazago dute Titularretara heltzea baita ere iraupen 
luzekoak izatea. Negatibotasun maila altuaz ageri direnak, kontrako efektua 
pairatuko dute: Titularretan gutxixeago agertuko direla eta, oro har, iraupenez 
labur arituko direla. Azken honen kasuan gainera, Ikutu politikoa dutenen 
kopurua altua da oso. 

 
IUKen artean neutralitatea eta positibotasuna erakusten dutenak heltzen 

dira Hasierako Aipamenera. Negatibotasunaren marka dutenak ez dira inoiz 
aipatuak izaten albistegia hasteko orduan. 

Positibotasuna nagusi da Titularretan kokatuak izaten diren IUKetan. 
Neutralitatea eta negatibotasuna duten IUK-k, ez dira hain erraz Titularretan 
agertuko. 

Beraz, positibotasuna da kokapen azpimarratuetara heltzeko ñabardura 
bat, besteek, neutralitatea eta negatibotasuna, freno egiten baitute Hasierako 
Aipamena zein Titularretara iristeko. 

 
Neutraltitatearen barruan kontsidera ditzakegun IUKen artean ageri diren 

Gaiak Politika (%36,8), Kirola (%21,1) eta Gizartea (%20,8) daude. 
Positibotasunaren mugetan aldiz, Politika (%27,3) eta Ekonomia (%27,3) ari 
dira parez pare Biolentzia politikoa (%18,2) eta Gizarteari (%18,2) buruzkoak 
ere garrantzi handia dutelarik. Negatibotasuna markaturik dituzten IUKetan 
antzeman daitezke desberdintasunik nabarienak, alegia, Politika (%40) dela 
Gai nagusiena, portzentaia berberean, %20an, datozelarik ondoko hauek: 
Biolentzia politikoa, Ekonomia eta Gizartea.  

 
Negatibotasuna markatua duten IUKetan, nola ez, Ikutu politikoa begien 

bistako da. Neutralitate eta positibotasuna dutenen baitan, nahiko parean 
daude ikutua eduki eta ez dutenen artean. 
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Polarizazioa, negatiboa gehienbat, duten IUKetan Ikutu politikoa nabaria 
da. 

 
Hemen ere, normaltasuna edo positibotasuna adierazten duten IUKetan 

iraupen luzexeagoak somatzen dira. Negatibotasunaren marka dutenengan, 
IUK laburragoak erabiltzen dira, kasuen %80an. 

 
 
5.6.4.1.5.-Iraupena 
 
Teleberriko albistegietan, IUK gutxiago daude eta bataz beste 

luzexeagoak izaterako joera erakusten dute. IUK guztietatik laburrak (%17,1), 
ertain (%28,6), luze (%31,4) eta (%22,9). Honek esan gura du minutu t'erditik 
beherakoak %45,7a dela eta iraupen horretatik gorakoa dela %54,3a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(61. grafikoa: ETBren IUKen iraupena) 
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Iraupena aztertuz, denbora luzeak erabiliz Gai nagusienak, Ikutu politikoa 

altu edukitzea eta positibotasuna batera etortzen direla agerian gelditzen da. 
Iraupenak finkatu egiten du albistegiaren barruan nagusi diren tendentziak 
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Hego Euskal Herri mailan emititzen dituzten telebista kateen datuak 
aztertu ditugunean esan bezala, IUKen iraupenak konfirmatu egiten du Gai 
desberdinek duten garrantzia. Esate baterako ETBn, iraupen guztietako IUKek 
dute Politikan euskarri inportanteenetakoa, baina bereziki luzeen artean. Aldiz, 
laburretan besterik ez ditugu aurkituko Biolentzia politikoa, Ekonomia edo 
Kulturaren presentzia aipagarririk. 

IUKen iraupenaren bidez finkatu egiten da nagusiak diren Gaien 
garrantzia. 

 
IUKen iraupena handitzen den neurrian areagotu egiten da Ikutu 

politikoaren presentzia. Bi puntatara joaz, laburretan ikuturik dauden IUKen 
portzentaia 33,3eko da eta oso luzeetan, %75eko. Halere, iraupen mediokoen 
artean ikus daiteke gorabeheraren bat, hor aurkitzen diren Gaiak, ikuturik ez 
dutena izaten baitira (adibidez Kirola eta, batzuetan, Gizartea ere) 

 
Iraupen laburxeagoa duten IUKen artean markatua da negatibotasuna 

erakusten duten IUKen presentzia, positibotasuna ere markatua delarik. Aldiz 
luzexeagoak direnetan, positibotasuna gehitu egiten da nabarmenki (%73,9) 
eta negatibotasuna hustu (%12,5). 

Iraupen luzexeagoen artean beraz positibotasuna gora eta 
negatibotasuna behera, eta laburxeetan aldiz alderantzizko joera somatzen da.  

 
 
5.6.4.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Teleberrik albistegia itxuratzen duenean, Hasierako Aipamena IUK-rik 

garrantzitsuenak kokatzeko erabiltzen du: Politika eta Ekonomia. Gainera, 
Titularretan bi horietaz gain Gizartea kokatzen da bestelako Gaiei ateak itxiz. 

Azpimarraketa formalean erabilitako kokapen horietan, Ikutu politikoaren 
presentzia altua izanik ere, beste kanaletan baino motelagoa da proportzioa, 
hirutik batek ez du-eta ikuturik. Kokapen desberdinetan aurki daitezkeen 
berezitasunen artean, Positibo/negatibo ardatzarena da bat. ETBk, ez du 
negatibotasunaren marka duten IUK-rik kokatzen Hasierako Aipamenean eta 
Titularretan gutxi, baina azken honetan gainera, oso markatua da 
positibotasunari eginiko lekua. 

 
Teleberrik dituen IUK desberdinen iraupenaz, nagusiak diren Gaiak behin 

eta berriro, konfirmatu egiten ditu, gehienbat Politika. Luzeagoak diren IUKetan 
Ikutu politikoa eta positibotasuna altu edukitzea batera datozela agerian 
gelditzen da. Iraupenaren bitartez, albistegiaren edukinean ezagutu diren 
tendentzia nagusiak finkatu egiten dira. 

 
Teleberriko IUKen azterketa tematikoan, Politikak duen lekutzarrak 

deitzen du atentzioa. IUKen %34,3a Politikaz aritzen da, Gizarteari buruzkoa 
%20 da eta, Ekonomia eta Kirola, %14,2na daude. Bestelako Gaiak ez dira 
ehuneko hamarrera iristen  

 
ETBko albistegietan dauden IUKetatik erdia baino gehixeago (%51,4) 

Ikutu politikoaz jantzirik datoz. Ikutuak bestalde, kokapen azpimarratuetarako 
sarrera xamurtu egiten du. Aldi berean, Ikutu politikoa dutenen artean altua da 
Politika, Biolentzia politika eta Gizarteari buruzko Gaiak; gainera markatuagoa 
da negatibo zein positibotasunean polarizatzeko joera. 
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Positibo/negatibo parametroa aplikatzerakoan, Teleberri erdibidean 
kokatzen dela ikus dezakegu. Hau da, polarizazioak ez du ezagutuko 
Telenorteko maila eta gainditu egiten du TVENAko apaltasuna. 

 
IUKen Gai desberdinei aplikaturiko azterketa sakonagoak honako 

berezitasunak azaleratzen ditu. Nagusia den Politika Gaiak ikuspegi 
koalitatibotik indarra galtzen duela soma daiteke. Esate baterako, Politika Gaiek 
Hasierako aipamen eta Titularretan sarre agertu arren, porportzionalki gutxiago 
diren Ekonomia eta Gizarte gaiak baino maila apalagoan pantailaratuko dira. 

Puztu egiten dituzte beraz Ekonomia eta Gizartea Gai duten IUK-k, 
zeintzurentzat errazagoa zaie kokapen azpimarratuetarako bidea. Gizarteari 
buruzko IUK-k gainera luzeak eta oso luzeak izaten dira maiz. Gizartea da 
gainera, Politika eta Biolentzia politikoaz gain Ikutua barneratu duen bakarra.  

Teleberrin ez dira beti bateginik etortzen nagusitasun tematikoa (IUken 
kopuruan oinarritua) eta iraupena. Izan ere, Politika "lehen" Gaia izan arren, 
Gizartea eta Kirola sarriago edukitzen dute iraupen luzeagoa. 

 
 
5.6.4.2-Hitzezko edukina 
 
Teleberrik egiten duen ahozko diskurtsoaren bidez jakin daiteke nolakoa 

duen Euskal Herriari buruzko ikuspegia. Guk, ondoko lerroetan, hitzez esaten 
denaren azterketaren emaitzak azalduko ditugu Subjektua, Destinatarioa, 
Ekintza, Gaia eta guzti hauentzako esparru geopolitikoa zein den zehaztuz. 
Elementu guzti hauen bidez, ahoz, egiten den Euskal Herriaren 
errepresentazioaz jabetuko gara. 

 
Azpiatal honen lehen parte baten emaitzen azalpen deskribatzailea 

egingo dugu, seigarren puntutik aurrera ikuspegi erlazionalari helduko diogun 
moduan.  

 
 
5.6.4.2.1.-HItzezko informazioaren Subjektua 
 
678 Informazio Unitate isolatu eta aztertuak izan dira Teleberrin. Jakina 

denez, Subjektuaz gain Ekintza da IUen elementurik definigarriena. Lehen 
azpiatal honetan ahozko diskurtsoaren egile/esale modura agertzen denean 
fijatuko gara. 

 
Definituak izan diren IU guztietan ez da Subjektua modu esplizitoan 

aurkitua izaten. ETBren albistegietan behintzat, gehiengoa (%73,3) den arren 
agerian duten Subjektuen kasua, %26,7an ez da zuzen-zuzenean esaten nor 
den egilea. Azken hauen kasuan, dedukzio-lana ("birreraikuntza logiko-
proposizionala") egin behar izaten da latente mantentzen den Subjektuaren 
nortasuna ezagutu ahal izateko.  

 
Teleberrin hitzez kontatzen diren Ekintzetan Talde Formala (%38,6) da 

Subjektu pertsonalizazio erabiliena, bere ondoren dator Gizabanakoa %33,6az. 
Pertsona solteak agertzen direnetan, gizonezkoa izaten da %97,4, 
emakumezkoen presentzia ehuneko 2,6 apalean gelditzen delarik.  

Talde eta kolektibitate Informalen agerpena IUetan %16koa da. Eta, 
azkenik, Instituzioena %10,6koa. 
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Pertsonalizazio mailari dagokionez, begien bistakoa da Teleberrin eraketa 
sozial tinko eta iraunkorrek (Talde Formal eta Instituzioak) presentzia handia 
dutela albistegietan: %49,2koa.  

Aldi berean, Talde Informalei Gizabanakoen presentzia informatiboa 
gehitu ezkero, handia da ere eraketa sozial baxuko Subjektuen agerpena: 
%49,6.  

 
 

(62. grafikoa: ETBren IUen Subjektuaren pertsonalizazio maila) 
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Albistegietan aipatuak izaten diren Subjektu desberdinen nortasun sozio-

politikoan miatuta gero, Sistema-egituraren barne daudenak eta Gizartea dira 
defini daitezkeen bi multzo nagusienak. ETBren albistegietan Sistema-egiturako 
Subjektuak nagusi dira, IUen %79,1ean bere baitakoak direlako. Aginte-
egituran edota inguruan mugitzen direnen presentzian lehentasuna Erakunde 
politikoek (alderdi politikoak eta sindikatoak) dute %29,8az. Gainera, 
Gizabanako Espezialduen agerpena ez da makala: %28,7koa. Beraien artean 
presentzia interesgarria dute futbolistek eta komunikabideetako profesionalek. 
Azkenik, portzentualki, %20,6az Instituzioak daude, eta zalantzarik gabe 
autonomikoak dira gehien agertzen direnak. 

Esan bezala, Gizartea etiketapean kokatu ditugun nortasun sozio-politikoa 
duten Subjektuen artean (%16,8) nagusi euskal biztanleria dago (%10,6), 
langileria eta mugimendu sozialen ordezkariekin batera. Gizartearen presentzia 
informatiboa ez da oso garrantzitsua datuetan ikus daitekeenez.  

 
"Bestelakoak" izenaz ezagutzen ditugun nortasun sozio-politikoen 

agerpena, hitzezko informazioan, ez da oso handia (%4).  
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(63. grafikoa: ETBren IUen Subjektuen nortasun sozio-politikoa) 
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Euskal Herrikoak diren Subjektuen portzentaia 82,3koa den arren, ETBren 

albistegietan Subjektu modura agertzen direnen jatorri geopolitikoa EAEz 
identifika daiteke kasuen erditik gorakoan (%51,6). Atxikimendu autonomista 
markatuena da beraz.  Euskal Herri penintsularreko Subjektuen presentzia 
(%26,6) da Teleberrin. Nafarroako Foru Komunitateko Subjektuen azalpen-
maila hitzezko informazioan ez da %4a baino goragokoa.  

Kanpotarren artean Esatu espainiarren kopurua %7,7 koa da, munduko 
beste alderdi edo jatorri ezezaguna dutenena %10era iristen den bitartean. 
Beraz gure mugazk gaindikoen presentzia informatiboa %17,7koa da.  

Ikerketa-lan honen oinarrizko puntuak dioenez, gauzak egiten ala esaten 
ageri diren pertsonaien bidez ere harreman-eremuak definitzen direla, 
Teleberrin, lurralde autonomoa da nagusi, EH-4koen kopurua bikoiztuz.  

 
 

(64. grafikoa: ETBren IUen Subjektuen nortasun geopolitikoa) 
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5.6.4.2.2.-Hitzezko informazioaren Ekintza 
 
Esan dugun bezala, Ekintzaren inguruan artikulatzen dira Informazio 

Unitateak. Ahoz informatzen denaren egilea ezkutuan manten daitekeen 
bezala, Ekintzak beti ageri dira, deskribatua denaren nondik-norakoak 
zehaztuz. Bi dira Ekintzak aztertzeko orduan antolatu ditugun multzo nagusiak: 
esateaz ala egiteaz erlazionaturik egotearen arabera.  

 
Teleberrin deskribatzen diren Ekintzak gauzak esateaz (%48) baino 

egiteaz (%52) lotuta egoten dira gehiagotan.  
Egiteaz erlazionatu dauden Ekintzen artean kanpo-aldakorrak dute 

lehentasuna (%35,5), nahiz eta barne-aldakorrak direnak ere %12,4ra heldu. 
Egite-erritualen kopurua %4 apalean gelditzen da.  

Ahozko prozesuaren berri ematen duten Ekintzen artean, esate 
baloratzatzaileak (%27,6) daude non esaleak bere iritzia eta balorazioa egiten 
duen. Esate deskribatzaileen portzentaia 6,5ekoa da. Bestelako "esateak" 
(bolitiboa, intentzioanal edo konpulsiboen) ez dira oso ugariak (%13,9).  

 
 
 

(65. grafikoa: ETBren IUen Ekintza moeta) 
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IUen elementu bizia da Ekintza. Bertan, Informazio Unitatean 

deskribatzen den Gaia, Subjektuak zein Destinatarioari zer egin/esaten zaion 
adierazten da. ETBren Ekintzen artean kontsentsualak dira nagusi (%54,7). 
Halere, konfliktoaren markaz datozen Ekintzen kopurua ez da estaltzeko 
modukoa: %24,5ekoa. Neutralitatea azaltzen duten Ekintzen portzentaia 
20,8koa da.  

 
(66. grafikoa: ETBren IUen Ekintza kontsen/konflik) 
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Neutroa Konsentsuala Konfliktiboa  
Aktualitatea, alegia, deskribatzen diren gertaeren gaurkotasunari 

erreferentzia beti izan ohi da kazetaritzaren elementu indartsuenetarikoa. 
Edukin azterketak erakusten digunez, ETBren albistegietan luzatzen diren 
informazioen lotura tenporala ez da beti hain zuzena izaten. Ahoz kontatzen 
zaizkigunetatik %25,7a iraganean gertaturikoak dira eta %59,8a iragan 
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hurbilean lerrotzen dituzte sustarrak. Etorkizunean burutuko diren Ekintzen 
presentzia informatiboa %14,5ekoa da.  

Beraz, ETBn ere, gertatu izan diren gertaeren informazioa luzatzea da 
kontua, etorkizunean suertatuko direnak aipatzea baino.  

 
 
5.6.4.2.3.-Hitzezko informazioaren Destinatarioa 
 
Informazio Unitateen Destinatarioak erakusten digu Subjektuak burutu 

duen Ekintzak norengan duen eragina, nor den bere jasotzailea edota norekin 
erlazionatzen den. Destinatarioa izanik ere hitzezko informazioaren osagarria 
ez da kasu guztietan agerian egoten. Teleberri albistegietan, IUen %71ean ez 
da zehazten nor den Destinatarioa. Kopuruz, Destinatarioaren presentzia hain 
baxua izateak hitzezko informazioaren despertsonalizazioa eta ondorioen 
anonimizazioa dakar.  

Subjektuen ikerketari dedikatu dizkiogun lerroetan esan dugun bezala, 
baxua da IUen elementu hori ezkutatzen dutenen kopurua. Aldiz 
Destinatarioarena oso baxua da, aipatu ditugun datuetan agerian dagoen 
bezala.  

 
Ekintza nori zuzendua den agerian duten Informazio Unitateetatik, alegia 

IUen %29tik, Talde Formala da garrantzitsuen (%36,2), gero, kopuru beretsuaz, 
Gizabanakoa (%29) eta Talde Informala (%27,6) daudelarik. Instituzioak 
Destinatario gisa jokatzen duen papera oso ahula da: %7,2.  

Datuen bidez ikus daitekeenez, sozialki eraturiko pertsonalizazio mailek 
(Talde Formala eta Instituzioa) ez dute homogeneitate gehiegirik beraien 
artean, eta batera %43,4ko kopurua eskuratzen dute. Bestelako pertsonalizazio 
maila sinpleagoetan (Gizabanakoa eta Talde Informalena) %56,6koa da lortzen 
den portzentaia.  

Emakumezkoaren papera Subjektu modura baino Destinatario gisa 
inportantzia gehiago badu ere, portzentualki %1,1koa da Destinatarioa 
emakumezkoa dutenena.  

 
 
 
 
 

(67. grafikoa: ETBren IUen Destinatarioaren  
pertsonalizazio maila) 
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Sistema-egituraren barruan sailkatu ditugun hiru tipologia sozio-politikoen 

presentzia handia da Teleberriren Destinatarioen artean  Hamar IUetatik ia 
zazpi (%69,1) boterean egon edota gertu daudenak dira. Destinatarioen artean 
Instituzio politiko-administratiboen kopurua %17,8koa da. Gizabanako 
espezialduen presentzia informatiboa %21,6koa da ETBko Destinatario gisa. 
Baina Sistema-egituraren barne daudenen pisua Erakunde politikoen artean 
soma daiteke. ETBko hitzezko diskurtsoan Destinatario modura daudenen 
artean %29,7a alderdi politiko edo sindikatuetakoak dira.  

Aipaturiko boterearen magalean dauden horietatik aparte Gizartea eta 
"Bestelakoak" daude. Gizarteari dagokionez, IUen %26,2 izanik portzentaia, 
biztanleria eta langileria dira pisu gehien duten tipologiak.  

"Bestelakoen" presentzia Destinatario modura ez da oso handia, %4,7an 
mugitzen dabilelarik.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(68. grafikoa: ETBren IUen Destinatarioaren  
nortasun sozio-politikoa) 

 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  366

Instituzio poli-admi

Erakunde politikoak

Gizabanako espeziald

Gizartea

Besteak

 
 
 
ETBren albistegietan, bi dira Destinatarioen jatorri geopolitikoari begiratuta 

proiektatzen diren esparru sendoenak: EAE eta EH-4. Bestelakoetatik 
etorritako Destinatarioen kopuruak ez dira oso garrantzitsuak: NFK- (%5,2) eta 
Estatu espainiarra (%8,4).  

Subjektuen artean EAEk zuen pisua apur bat galduz Destinatarioak 
kontuan hartuta, Euskal Herriko penintsularrekoenak gora egiten du. EH-4 
esparru proiektibo gisa ageri da zirriborratuta. Modu berean, NFK-tik etorritako 
Destinatarioen kopurua, apala izanik ere, Subjektuena baino altuagoa da. 

Estatu espainiarrekoen presentzia Destinatario modura %8,4koa da, 
Subjektuena baino dezima batzuk gorago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(69. grafikoa: ETBren IUen Destinatarioaren  
nortasun geopolitikoa) 

 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  367

EAE

NFK

EST. ESPAINIAR

EH-4

EH-7

BESTEAK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45  
 
 
5.6.4.2.4.-Hitzezko informazioaren Gaia 
 
Informazio Unitatearen Gaiak IUa tematikoki zertaz den argitzeaz gain, 

deskribatzen ari denaren inguruko informazioa dakargu: motibazioa, eragina, 
kontsentsua/konfliktuaren presentzia eta Ikutu politikoaren agerpen maila 
zenbatekoa den. IUa zertaz den eta nolako testuinguruaz jantzirik dagoen 
zehazten digu beraz eskuartean dugun ahozko parametro honek.  

 
Izakera propioa duten Informazio Unitate guztiek ez dute Gaia agerian 

edukitzen. Aztertu ditugun Teleberrien IUetatik %78ak Gaia du bistan, 
gainontzeko kasuetan, %22an, ez dago esaterik zertaz den ezta ere nolakoa 
den Gaiaren inguruko bestelako informazio anbientala.  

 
Esan dugun bezala IUen %78an ez da zehazten tematikoki zertaz den, 

gainera, testuinguru gisako informazioa ere faltan da. Halere, Gaia presente 
duten IUen artean ere informazio anbiental hori ez da gehiegitan eskeintzen. 
Gaia duten IUetatik, %14,7an bakarrik, esaten da deskribatzen ari denaren 
motibuak, arrazoiak eta zergatiak zeintzuk diren. IUen gehiengoan, %85,3an, 
ez da inolako testuinguru gisako informaziorik eskeintzen.  

 
IUetan, Gaia gutxitan eta honen barruan Motibua are eta gutxiagotan 

azaltzen dela esan dugun bezala, antzerakoa da Efektuen agerpen ahozkoa. 
Deskribatua izan den Gaiaren ondorioak, efektuak eta emaitzak zeintzuk diren 
oso gutxitan esaten da: kasuen %6,4an. Gaiaz hornituriko IUetatik, %93,6an ez 
da esaten zein den ekarriko duen Efektua.  

 
IUak Gai definitu bat duen kasuetan, berorren izakera kontsentsuala ala 

konfliktibua aztertu dugu. Lagina osatzen duten IUetatik, %48,4a edukinez 
kontsentsuala da eta neutralitatea %31ra heltzen da. Konfliktibitatearen 
presentzia informatiboa Gaien artean, %20,6koa da Teleberrin.  
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(70. grafikoa: ETBren IUen Gaiaren kontsen/konflik) 
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Informazio Unitateen edukinak, Gaiari dagokionez, esparru tematikoan du 

elementurik garrantzitsuena. Ondoko azpiatalean ikusiko dugunez hiru dira, 
tematikoki, esparrurik pisutsuenak Gizartea, Politika eta Ekonomia. Halere, 
Politikaren nagusitasun tematikoak bestelako osagarri bat ere badu: Ikutu 
politikoarena.  

Aldagai honen bidez, IUen Gaia edozelakoa izanik ere, politikaren 
presentzia zenbatekoa den erakusten digu. Ikutu politikoaren presentzia 
informatiboa ETBn %38,4koa da. Gainontzeko IUetan, Gaia edozein izanik ere, 
%61,6an ez dago politikaren arrasto txikienik ere.  

 
Teleberrin, aipatu dugun bezala, Gizartea, Politika, eta Ekonomia Gaiak 

dira agerpen informatibo garrantzitsuena dutenak. Ondoko grafikan ikus 
daitekeenez, hiru horien segidan datoz Kirolak (%13,9), Kultura (%4,2), 
Biolentzia politikoa (%3,9) eta Eguraldia+Trafikoari buruzkoak (%0,8).  

 
 

(71. grafikoa: ETBren IUen Gaiak) 
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5.6.4.2.5.-Hitzezko informazioaren Ekintza/Eraginaren geopolitika 
 
Informazio Unitateetan agertzen diren Ekintzak non suertatu diren eta, 

horrezaz gain, non duten eragin informatibo eta soziala aztertuko dugu ondoko 
lerroetan. Izan ere, sortzen diren bi esparru horien bidez -Ekintza eta 
Eraginarena- eraikitzen da ETBk zirriborratzen duen joku-esparrua, harreman-
eremua eta lurraldetasun informatiboa. Ekintzak non gertatu eta norainoko 
Eragina duten jakiteaz gain, azpiatal honetan bestelako elementuak ere 
aztertuko ditugu: nola esplizitatzen dira geopolitikoki lur-eremu desberdinak, 
nork egiten dituen tokizendapenak eta abar.  

 
Aztertuak izan diren ETBko IUetan %57,2/58,8 zehazten da non lekutu eta 

norainoko influentzigunea duten deskribatzen diren Ekintzak. Modu honetara, 
erditik gorako proportzioan jakitera ematen zaigu zein den, informazioaz 
dibujatzen diren esparruen bidez, proiektatu eta eraikitzen diren joku-eremuak. 
Gainontzeko IUen kasuan, %42,8/41,2an ez dago jakiterik Ekintzak non lekutu 
eta Eraginak norainoko proiekzioa izango duten.  

 
Oinarri metodologikoak azaltzerakoan idatzi dugun bezala, Ekintza eta 

Eragin-tokiak esplizitatzeko orduan, modu desberdinak erabili daitezke. ETBri 
dagokionez esplizitazio era arruntena (%78,4/79,3) leku edo erakunde izenen 
bidezkoa da: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gasteiz, Bilbo, e.a. 
Halere, toki zein instituzioen izenak erabiliz esplizitaturiko enplazamendu 
informatiboaz gain, espresio geo-komunitarioak ere erabiltzen dira 
albistegietan. Teleberriren kasuan, esplizitatzen diren kasuen %16,7/16,4an 
hauetariko esplizitazio geokomunitarioak erabiltzen dira. Bestelako esplizitazio 
moduek ez dute pisu estatistiko handiegirik, aditz-lagun posesiboena salbu 
%4,3/4,6az. 

Aipatu ditugun esplizitazio geokomunitarioen zerrendan hauek dira 
erabilienak izan direnak: 

 -"vasco" (%20,9/19,5) 
-"Euskadi" (%7,2/7,9) 
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-"navarro/comunidad autonoma navarra" (%7,2/7,9) 
-"autonomia" (%5,4/2,4) 
-"comunidad autonoma vasca" (%4,2/4,2) 
-"Estado español/Estado" (%4,2/6,1) 
-"País vasco" (%4,2/5,5) 
-"vasco-navarro" (%4,2/4,3) 
 
Lehenagoa esan bezala esplizitazio geokomunitario hauek ez dira oso 

sarri erabiliak izaten (IUen %16,7/16,4). ETBren albistegietan "vasco" orokorra 
ugarien agertzen dena izan arren, horren atzetik datozen esplizitazio moduek 
"ikutu autonomista" garbia dute. Esan nahi baita, "vasco", "Euskadi" eta "Pais 
Vasco" esamoldeek bezain beste garrantzi dutela marka autonomikoa 
integratua dutenak: "comunidad autonoma de navarra", "comunidad autonoma 
vasca" edota "autonomia" bezalakoak.  

Egungo eraketa politiko-administratiboarenganako "errespetua" erakutsiz 
ere, Euskal Herria (%3,6/3,6) ageri da albistegietan. Modu berean, "España" 
baino "Estado español" eta "Estado" (%4,2/6,1) dira ugariago berbalizatzen.  

 
Esan dugun bezala, Ekintza eta Eragin-tokien bidez jakin daiteke 

telebista-kanale bakoitzak non eta noraino dituen bere muga informatibo eta 
erreferentzialak.  

Toki-esplizitazioak egiten direnean, interesgarria da jakitea nork egiten 
dituen eta nolakoak erabilitako erak. ETBren kasuan, esplizitazio geo-
komunitario gehiena kanalearen esku uzten da: profesionalek hitzez esanak 
edota printerra erabiliz.  

Teleberrin gehienetan (%70,7/72,1) esplizitazioak esatari profesionalek 
egiten dituzte, teleprinterraren bidezkoa ere garrantzi handikoa delarik: 
%28,6/25,1. Pantailaratuak izaten diren bestelako pertsonaien hitzetan ere 
agertzen dira (%16,4/15,3) aipaturiko esplizitazio geo-komunitarioak.  

Toki edo erakunde politiko zein administratiboen izenak 
pantailaratzerakoan ETBk gaztelera erabiltzen du ugarien (%46/46). Halere, 
euskaraz (%22,7/23,2) zein euskaraz eta gazteleraz (%27,2/26,3) berdin 
izendatzen direnen kasua ere, estatistikoki, kontuan hartzeko modukoa da.  

 
 

(72. grafikoa: ETBren IUen Ekintzaren esplizitazioa: hizkuntza) 
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Albistegietara eramaten diren IUetan lurraldetasunaren marka Ekintza eta 

Erakin-tokietan dago. ETBn, informatiboki haintzakotzat hartzen diren leku eta 
Ekintzen bidez jakin daiteke zein den kanale honentzako esparru 
erreferentziala eta kontuan hartzeko modukoa. Aldi berean, informatiboetan 
kontatzen diren Ekintzek Eragin informatiboa norainoko duten aztertuz, ETBren 
influentzi informatibo eta soziala non dagoen jakin daiteke. Bi elementu hauek 
Ekintza eta Eragin-tokien bidez mugatzen diren esparruak landuko ditugu 
ondorengo lerroetan.  

 
Ekintza-tokiei dagokionez, ETBn notiziatzen diren gertaeren artean, 

gehien zabalez, Euskal Herrian koka daitezkeenak daude. IUetan agertzen 
diren Ekintzetatik %88,8a Euskal Herriaren parteren baten gertatu izandakoak 
dira. Halere, datu orokor eta gordin hori sakonago aztertu ezkero, EH-4raino 
bitarteko esparruen garrantzia soma daiteke, eta honen barruan bereiziki 
Euskal Autonomi Elkartea.  

Datu global horietatik deduzitu daitekeenez, kanpoan gertatu izan diren 
Ekintzek ez dute ia proiekziorik ETBn. Esate baterako Estatu espainiarra, 
notizia sorleku modura ez da %6tik gora jartzen. Gainera, Euskal Herrian 
sorturiko notizien pisua agertzeaz gain EAEren zentralitatea ikus daiteke. Izan 
ere, EH-4raino bitarteko Ekintzetatik (%88,8), ia hiru laurdenak EAEkoak dira. 
EAEraino bitarteko presentzia informatiboa oso garrantzitsua da: %58,4. 
Kopuru horren barruan sartzen dira herri, hiriburu zein lurraldea mailan 
gertaturikoen sumatorioa. EAE, bere osotasunean, gertaturiko Ekintzen 
kopurua %21,7koa da.  

Euskal Herri penintsularra, bere osotasunean ikusita, Ekintzen %26,5a 
kokatzeko balioa du. Beraz, EAEtik gaindiko esparru geopolitikoek ere bere 
presentzia informatiboa dute. 

Orokorretik zehatzera joanez, esparru txikiagoak, herri, hiri edota lurralde 
mailako enplazamenduen kapazitate informatiboa aipatzeko modukoa da. 
Hiriburuak, notiziatzen diren Ekintzetatik %25,1a lekutzen dute. Aldi berean 
lurraldeak dira Ekintzen sorlekua kasuen %11,6an.  
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(73. grafikoa: ETBren IUen Ekintza-tokiak) 
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Ekintzetan deskribatzen direnak non duten Eragina, noraino zabaltzen 
duten bere influentzigunea ikusiko dugu ondoko lerroetan. Euskal Telebistaren 
albistegietan berbalizatzen diren Ekintzek Euskal Herrian dute Eragina IUen 
%91,4an. Hortik aparteko Eragin-tokien presentzia informatiboa ez da oso 
garrantzitsua, Estatu espainiarrarena %5,3koa delarik.  

Euskal Herrian, bere osotasunean edo parteren baten, proiektatzen diren 
Ekintza hauen bidez mugatzen da modu garbiz informazioaren bidez 
eraikintzen den harreman sozial zein politikoen esparru territoriala. Euskal 
Herriaren presentzia informatibo horretan berebiziko pisua du EH-4k (%36,9), 
eta baita ere EAEk (%30,1). Bestelako Eragin-esparruen presentzia ez da oso 
garrantzitsua. Izan ere, hainbat enplazamenduen agerpen informatiboa 
Ekintzen Eragina ezagutzeko baino inportanteagoa da Ekintza-toki modura.  

 
 

(74. grafikoa: ETBren IUen Eragin-tokiak) 
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Ekintza eta Eragin-tokien bidez zirriborratzen diren lur-eremuak eta joku-

esparru informatibo-sozialak elkarrekin aztertuz, begien bistakoa da, tendentzia 
nagusienak amankomunak dituela ETBk, baina berezitasunak ere soma 
daitezkeela bata eta besteraren artean.  

Geografikoki estuagoak diren esparruetatik hasita, berehala ikus daiteke 
nola Herri+hiri+eskualde, Hiriburu eta baita ere, lurralde mailako 
enplazamenduak notiziak sortzeko toki aproposak direla. Aldiz, deskribatzen 
diren Ekintzak ez dira esparru mugatu horietan gelditzen eta zabaldu egiten 
dute Eragina horiek baino zabalagoetara. Hori horrela izanik, adibidez, 
herrietan gertatu izan diren Ekintza asko EAE mailako proiekzio informatibo-
soziala ezagutzen dute eta, ia inoiz ez alderantziz.  

Ekintza-toki mugatu (geografikoki ari gara) horietan kokatzen diren 
Ekintzen bidez eraikitzen da neurri handi baten Euskal Herriaren kontzeptu 
sozial eta informatiboa.  

EAE ere, deskribatzen diren Ekintzen jasolea da gehiagotan emalea 
baino. Kasu garbiena Euskal Herri penintsularrarena da, %26,5a izanik 
deskribatzen diren Ekintzen kokalekua, hamar puntu gehiago eskuratuko du 
Eragin-leku modura (%36,9). Guk, mapa informatibo eta sozial honi eraikuntza 
proiektiboa deitu diogu.  

 
 

(75. grafikoa: ETBren IUen Ekintza eta Eragin-tokiak) 
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Herri+Hiri+ Eskuald 4.3 1.2 
Hiriburua-Donostia 9.4 2.2 
                  -Bilbo  7.3 5.3 
                  -Gazteiz 8.4 4.1 
             -Iruinea - - 
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                  -Maule - - 
                  -Baiona - - 
Lurraldea-Gipuzkoa 6.6 4.7 
                  -Bizkaia 3.4 2.2 
                  -Araba 1.6 1.5 
                  -Nafarroa 1.2 1.2 
Komunitatea   -NFK- 2.7 3 
                       -EAE 21.7 30 
Sumatorioa EAE-ino 58.4 50.2 
Sumatorioa NFK--ino 3.9 4.2 
Euskal Herria-EH-4 26.5 36.9 
                       -EH-7 - - 
Sumatorioa EH-4 88.8 91.4 
Iparraldea - 0.2 
Estatu    -espainiarra 6 5.3 
              -frantziarra - - 
Europa - 0.7 
BESTELAKOAK 0.7 1 

 Sumatorioa EAEraino= Hiriburua+ Lurraldea+ EAE 
 Sumatorioa NFK-raino= Iruiñea+ Nafarroa+ NFK- 

 Sumatorioa EH-4raino= Sumatorioa EAEraino+Sumatorioa NFK-raino+ EH-4 
 
 

Orain arteko azalpenean, ETBren edukin ahozkoaren emaitzak modu 
deskribatzailean landu ditugu. Hemendik aurrerako pasarteetan jarrera 
erlazionaletik jorratuko ditugu albistegien edukina.  

 
Euskal Herriaren errepresentazioak oinarrizko lau elementu ditu 

Teleberrin: Sistema-egituraren baitako tipologia sozio-politikoen 
karakterizazioa, marko optimizatua eta informatiboki eskeinitako funtzio soziala; 
mugatzen diren bi esparru geopolitikoak; Gizarte soilaren osaketa 
soziologikoaren definizioa eta gatazkaren presentzia.koantitatibo eta 
koalitatiboa. ETBk lau elementu hauen bidez gauzatzen du bere mezu 
informatiboa eta, aldi berean, errepresentazionala.  

 
 
5.6.4.2.6.-Sistema-egituraren presentzia 
 
Euskal Herriaren errepresentazio mediatikoa egiterakoan, Euskal 

Telebistak Sistema-egituraren barruko tipologia sozio-politikoei ematen dien 
agerpen-maila oso handia da. Azpiatal honetan ikusi ahal izango dugunez, ez 
da azpimarraketa koantitatibo huts bat. Instituzio politiko-administratibo, 
Erakunde politiko eta Gizabanako Espezialduek ezagutzen duten testuinguru 
eta errol sozial positibizatua kontuan hartuko dugu ondoko lerroetan.  

 
 
a) Sistema-egituraren garrantzi koantitatiboa 
 
Egungo agintearen barruan edota inguruan mugitzen diren tipologia sozio-

politikoak pilatu ditugu "Sistema-egitura" etiketapean. Multzo honetan Instituzio 
politiko-administratiboak eta alderdi politiko eta sindikatuak sartzeaz gain, 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  375

Gizabanako Espezialduak (enpresariak, bereizlariak, komunikabide zein kirol 
munduko profesionalak...) ere kontuan hartu ditugu. Hitz gutxitan esanda, 
egungo aginte-sistemaren egituran zeresan eta zeregina duten tipologia sozio-
politikoak zenbatu eta aztertu ditugu. Soziologikoki garrantzitsua izateaz gain, 
koantitatiboki ere ageri-agerikoa du bere nagusitasuna: Subjektuen artean 
%79,1a Sistema-egituraren barnekoak dira.  

Esandakotik deduzitu daitekeenez, gainontzeko tipologia sozio-politiko 
aipagarriena Gizarte soila da (%16,8): biztanle xehe zein jende multzo huts 
gisa uler daitekeena; artikulazio sozial gehiegirik ez duena.  

Azpiatal honetan, Sistema-egiturakoak diren tipologia sozio-politikoek 
hitzezko informazioan nolako agerpen moeta ezagutzen duten aztertuko dugu: 
Subjektua, Destinatarioa edota Gaiari dagokionez.  

Hasteko, IUen Subjektua Sistema-egiturakidea den kasuetan nolako Gaia, 
Ekintza eta Destinatarioaz erlazionaturik egoten diren aztertuko dugu.  

 
Sistema-egituran kokaturik dauden tipologia sozio-politikoen artean bi 

elkar-erlazionaturik ageri dira: Instituzio politiko-administratiboak (%20,6) eta 
Erakunde politikoak (%29,8). Lehenari dagokionean, Estatu espainiar zein 
Hego Euskal Herriko bi autonomien aparatu politiko eta administratiboaz ari 
gara. Erakunde politikoetaz hitzegiterakoan alderdi politiko eta sindikatuei buruz 
ari gara: estatalistak zein abertzaleak izanik hauek.  

Bestalde, Gizabanako Espezialduak (%28,7) agertzen direnean ETBn 
komunikabideetako profesionalak eta enpresari zein bereizlariak kontuan hartu 
ditugu. Alegia, Sistema-egituraren inguruan mugitzen diren legitimazio eta 
koalifikazio agenteak.  

 
Hitzezko informazioan, Sistema-egiturakideak (aldundi nagusia, 

jaurlaritzaren kontseilaria edota PPko J. Mayor, besteak beste) agertzen 
direnean Subjektu gisa, IUan gehien jorratzen diren Gaiak Politika, Gizartea, 
Ekonomia eta Kirola dira. Ondoko grafikan ikus daitekeenez, Sistema-egiturako 
Subjektua duten IUetan lantzen den esparru tematikoa politika, administrazioa 
eta bestelako trasendentzia soziala dutenekin loturik dago.  
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(76. grafikoa ETBren IUean Subjektoa Sistema-egiturakoa x Gaia) 
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Aginte politiko-ekonomikoaren magalean mugitzen diren Subjektu hauek 

burutzen dituzten Ekintzak eta aurkitzen dituzten Destinatarioak aztertuko 
ditugu segidan.  

ETBren Ekintzen artean nagusi direnez gauzak Esateaz baino Egiteaz 
erlazionaturikoak, Sistema-egituran ere proportzio global bera mantentzen da. 
Halere, ezin dugu ezkutatu, Sistema-egituraren barruan dauden hiru tipologia 
sozio-politikoek burutzen dituzten Ekintza moetak ez direla maila berekoak. 
Esate baterako, Instituzio politiko-administratiboak eta Erakunde politikoak 
IUaren Subjektu modura daudenean, Ekintzen artean nagusi dira ahozko 
Ekintzak (%57/56,6) eta apalxeagoa da Egiteen agerpena (%43/43,4). Beraz, 
Gizabanako Espezialduen presentziak ematen dio Sistema-egiturari gauzak 
Egiteaz erlazioa.  

 
Sistema-egituraren barne dauden Subjektuek ezagutzen dituzten 

Destinatarioei dagokionez, joera endogamikoa nagusi dela esan daiteke. 
Alegia, Sistema-egituraren barruan mugitzen diren Subjektuak kategoria sozio-
politiko bereko Destinatarioekin erlazionatzen direla. Adibidez, alderdi politiko 
ala sindikatu bat denean IUaren Subjektua, kasuen %65,8an maila bereko 
Destinatarioa aurkituko dute. Hain nabaria izan ez arren Gizabanako 
Espezialdu eta Instituzio politiko-administratiboen proportzioa, esan bezala, 
markatua dute joera endogamikoa. 
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Kasu guztietan, maila bereko Destinatarioekin erlazionatzeaz gain, 
bigarren Destinatarioa Gizartea izaten da. Beraz, eta aurrerago sakonduko 
dugunez, Sistema-egiturakoen Destinatarioa tipologia berekoa ez denean 
Gizarte xehea agertzen da Ekintzaren jasole edo sufritzaile modura.  

 
Sistema-egiturak ezagutzen duen azpimarraketa koantitatiboaz ari garen 

azpiatal honetan, Subjektu modura duen papera ikusi dugunez, orain zenbaten 
Destinatario gisa aurki dezakegun landuko dugu. Gero, Sistema-egiturarekin 
erlaziona daitezkeen Gaiei errepasua egingo diegu. 

Destinatarioen artean Sistema-egituraren pisua neurtu nahi izan ezkero, 
begien bistako da, Subjektu modura baino entitate gutxiagoa daukala, bere 
nagusitasunean bada ere. Informazio Unitateek Destinatarioa erakusten duten 
kasuetan %69,1ean Sistema-egiturari dagokio. Instituzio politiko-administratibo 
(%17,8) eta Gizabanako Espezialduen (%21,6) kopuruak beheraxeago 
kokatzen diren arren, Erakunde politikoen (%29,7) portzentaiak mantendu ezik 
gora egiten du. 

Zalantzarik ez dago Subjektuak definitzen duela ahoz deskribatua izaten 
ari den elementurik garrantzitsuena: egilea. Halere, Destinatarioaren bidez jakin 
dezakegu nori zuzendua den Ekintza edo nor du lagun gisa Subjektuak. Hamar 
Destinatarioen artean ere zazpi Sistema-egiturakideak izateak esan gura 
duenez: ETB, informatiboki, egungo aginte-sistemaren barruan daudenen 
proiekzio sozial tresna bat dela.  

 
Sistema-egituraren agerpen koantitatiboa neurtzen ari garen honetan, 

zeharretik bada ere, IUetan jorratzen diren Gaien bidez ere hurbil gaitezke 
botere-mailetan daudenen presentzia informatibo azpimarratua ilustratzera.  

Euskal Telebistaren hitzezko informazioan jorratzen diren Gaien artean, 
lehen ere aipatu dugun bezala, Politika (Biolentzia politikoa gehitu ezkero 
%33,3ra heltzen da kopurua) eta Gizartea (%31,1) daude lehen postuetan.  

Datuek erakusten dutenez, Politikaren presentzia nagusitasun garrantzi 
handia du Sistema-egiturak, izan hau alderdi politiko, sindikatu edota EAEko 
lehendakaria. Baina, gainera, eta Gaiaren barruan Ikutu Politikoa aztertuz 
konproba daitekeen bezala, Politikak zabal mugitzen ditu bere besoak 
bestelako esparru tematikoetan ere. Esate baterako, adibiderik apalenean, 
Gizarte+Teknologiari buruzko Gaietan, Subjektu modura Sistema-egitura 
agertzen da kasuen %63,4an. Baina hori gutxi balitz, Ekonomia Gai modura 
duten IUetan Subjektua Sistema-egiturakoa da %84,1ean, Politikan %91,1a, 
Kulturan 86,3a.  

Beraz, tematikoki Sistema-egiturarekin erlaziona daitezkeenak asko 
izateaz gain, horiekin harremanetan dauden Subjektuak, neurri handi baten 
koantitatikoki azpimarratua den Sistema-egiturako tipologiakoak dira.  

 
 
b) Sistema-egituraren testuinguru positibizatua 
 
Ikusi dugun bezala, Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun tipologia 

sozio-politikoek azpimarraketa formal garbia dute Subjektu, Destinatario edota 
Gaia kopatzen duten kasuetan. Baina, azpimarraketa koantitatibo horrek, bere 
eskutik dakar bestelako bat: Sistema-egiturakideak agertzen diren kasu eta 
egoeretan kontsentsua eta positibotasuna nagusi izana.  

Azpiatal honetan, IUa bere osotasunean hartuta 
positibo/negatibotasunaren ardatza aplikatuko diegu Subjektua Sistema-egitura 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  378

den kasuetan. Aldi berean, tipologia sozio-politiko hau duten Subjektuek nolako 
Ekintzak (kontsentsualak ala konfliktiboak) burutzen dituzten eta Gaiari 
begiratuta zelako kalifikazioa jasotzen duten ikertuko ditugu.  

 
Informazio Unitateek, ahoz adierazten dena bere osotasunean hartuta, 

sortzen duten "giroa" egungo ordenu politiko-legalaren ikuspegitik positiboki 
kontsidera daitekeenen kopurua altua (%49,7) da ETBn. Izan ere, IUa bere 
osotasunean hartuta, negatibotasuna erakusten dutenen marra % 16,8ra 
heltzen da. Baina kopuru horretan gehiago sakondu ezkero konproba daiteke 
IU positibo horien artean Sistema-egiturako Subjektuak dituztenen proportzioa 
bataz bestea baino altuagoa dela: %55,1. Modu berean, IUen bataz besteko 
negatibotasuna %16,8koa den bezala Sistema-egiturakideak daudenean 
Subjektu modura ez dela %11,3tik gora iristen.  

 
Ikusi dugun bezala, Subjektuen paperean Sistema-egitura aurkitzen den 

kasuetan IUa bere osotasunean hartuta ere positibotasunak gora eta 
negatibotasunak aurkakoa egiten dute. Ondoko lerroetan aldiz, tipologia sozio-
politiko hau duten Subjektuen Ekintzak nolakoak diren aztertuko dugu. 

Euskal Telebistan ahoz kontatzen diren Ekintzetatik erditik gora positiboak 
dira, laurden bat eskas negatiboak eta gainontzekoak neutroak. Proportzio 
hauek ez dira Subjektu guztiekin berdin mantentzen. Esate baterako Sistema-
egituraren baitako Subjektuek burutzen dituzten Ekintzak bataz bestea baino 
gutxiagotan izaten dira negatiboak: %24,5etik 19,8ra jeitsiz. Positibotasunaren 
mailak amini bat goratzen da Sistema-egituraren kideak direnean Subjektuak.  

 
Sistema-egituraren baitako Subjektuek aurkitzen dituzten testuinguru 

positibizatuekin amaituz, gogoratuko dugu nolako egoera aurkitzen duen Gaien 
artean.  

IUan deskribatua izaten ari den giroa, positiboa, negatiboa ala neutroa 
den jakiteak, informazioaren testuingurua nolakoa den esaten digu. Sistema-
egituran kokaturik dauden Subjektuak ageri direnean IUetan, Gaia positiboagoa 
izateko joera ezagutzen du, negatibotasun mailak beherako bidea hartzen duen 
bitartean.  

Gaien artean, negatibotasuna %20,6koa eta positibotasuna %48,4koa den 
moduan, Subjektu gisa Sistema-egiturakideak aurkitu daitezkeen kasuetan, 
positibotasunak (%51,1) hiru puntu kentzen dizkio negatibotasunari (%17,4).  

 
 
c) Erakunde politiko eta Instituzio politiko-administratiboen zentralitate 

soziala 
 
Ikuspegi koantitatibo hutsez, garrantzitsua da oso Euskal Telebistaren 

albistegietan Sistema-egituraren barruan enkuadratu ditugun tipologia sozio-
politikoen presentzia. Edozelan ere, guk, azpiatal honetan Gizabanako 
Espezialduek betetzen duten papera legitimazio eta koalifikazio lana denez, 
albo batera utziko dugu eta beste bietan zentratuko agara: Instituzio politiko 
administratiboak eta Erakunde politikoak.  

Aztertu ditugun albistegietatik, bitik behin IUaren Subjektua instituzio, 
alderdi politiko edota sindikatu batekoa izaten da, horrek ematen dion 
azpimarrraketa sozialaz. Destinatarioaren kasuan ere, esan/egiten denaren 
jasolea %47,5an multzo bi hauetakoa izango da.  
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Esanikoa, hitzezko informazioaren egileei dagokio, baina Gaia eta IUa 
bere osotasunean hartuta ere Instituzio politiko-administratiboek eta Erakunde 
politikoek ezagutzen duten azpimarraketa formala kontuan hartzeko modukoa 
da. Guzti hauekin, Euskal Telebistaren albistegietan tipologia bi hauek lortzen 
duten zentralitatea gauzatzen da.  

 
Sistema-egituraren barruan bi dira tipologia sozio-politiko nagusienak, 

bakoitzaren baitan ikus daitezkeen berezitasunik aipagarrienak jorratuko ditugu 
ondoren. Lehenengo Instituzio politiko-administratiboen funtzio sozialaz arituko 
gara, geroko utziz Erakunde politikoek hitzezko informazioan ihardesten duten 
zentralitatea lantzeko.  

 
Bi dira, Informazio Unitateetan, pertsonaientzako markatu izan diren 

lekuak: Subjektua eta Destinatarioa. Bi horien bidez artikulatzen dira "Nork-
Nori" ardatza eta funtzionalitate soziala.  

ETBren kasuan, Instituzio politiko-administratiboen presentzia Subjektuen 
artean %20,6ra heltzen da. Subjektu instituzional hauetatik, Estatu 
espainiarreko beste komunitateetako lehendakariak, Guardia Zibila edota 
espainiar presidenteari dedikaturiko %2,5az aparte, gainontzeko guztia Euskal 
Herriko instituzio politiko-administratibo desberdinei dedikatzen zaio. ETBn pisu 
handia duten instituzio hauen artean daude EAE eta NFK-ren gobernu eta 
parlamentuak, edota, eragin-barruti txikiagoa daukatenak: diputazioak, 
eskualde amankomunitateak, udalak, besteak beste.  

Destinatarioen artean, Instituzio politiko-administratiboen agerpen maila 
%17,8koa da.  

 
Instituzio politiko-administratiboen pertsonalizazioari dagokionez, 

handiena dute Gizabanakoaren agerpena erabiliko dutenak (%47,1) baina 
proportzio beretsua du Instituzioaren pertsonalizazio maila erakusten dutenak 
(%45,8). Alegia, Instituzio politiko-administratiboen berri ematerakoan instituzio 
beraren aipamena edota bere ordezkari gisa portatzen den gizabanakoarena 
dira erabilienak.  

Geopolitikoki Subjektu hauek Instituzioaren pertsonalizazio maila duenean 
atxikimendu autonomista garbia dute: Euskal Autonomi Elkartea (%66,7), 
Estatu espainiarra (%d15,3) eta NFK- (%13,8). Beraz, ETBn instituzioak 
aipatzen direnean nagusitasun handiz da EAEkoa.  

 
Subjektuaren paperean Instituzio politiko-administratiboa ageri denean, 

Ekintzak, ETBn nagusi denaren kontra, Esateaz daude erlazionatuta %57an. 
Egiteak, barne zein kanpo-aldakorrak, %43ra iristen dira.  

Instituzio politiko-administratibo hauek burutzen dituzten Ekintzak, bataz 
bestea baino proportzio altuagoan izaten dira positibotasunez jantziak (%57,4), 
negatiboki kontsidera daitezkeenak behera egiten duten bitartean (%14,8).  

 
Informazio Unitatearen paper nagusian Instituzio politiko-administratibo 

dagoenean, jorratzen diren Gaiak ez dira beti politikara mugatzen. Ondoko 
grafikan ikus dezakegunez, Subjektu instituzionala aurkitzen den kasuetan, 
IUaren Gaian esparru tematiko desberdinak agertzen dira, beti ere Instituzio 
politiko-administratiboari zentralitate eta errol soziala azpimarratuz. 

 
 

(77. grafikoa: ETBren IUean Suj sozio-pol Instituzioa x Gaia) 
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Nagusitasun koantitatibo eta funtzionala erakusiz, Subjekturaren errolean 

Instituzio politiko-administratiboa dagoenean bere Ekintzaren Destinatario gisa 
Gizartea ageri da kasuen %30,6an. Instituzio politiko-administratiboen 
Destinatario gisako zerrendan geroago datoz Gizabanako Espezialduak edota 
Instituzioa bera, %25az.  

 
Subjektuaren tipologia sozio-politikoa Instituzio politiko-administratiboa 

denean, egiten dituen gauzetan, ezagutuko dituen Gaietan eta, oro har, 
testuinguru gisa duen IUan positibotasuna altu mantentzen da. Kasu horietan, 
negatibotasuna edota konfliktibitatearen proportzioak bataz bestea baino 
beherago mantentzen da. Esandakoaren arabera, Subjektuaren paperean 
Instituzio politiko-administratiboa agertzen den kasuetan, testuinguru gisa 
funtziona dezaken hitzezko informazioak ikutu positibizatua du agerian.  

 
 
Instituzio politiko-administratiboen funtzio soziala landu dugun modura, 

orain Erakunde politikoek hitzezko informazioan aurkitzen duten zentralitateaz 
arituko gara.  

Euskal Telebistaren albistegietan, Erakunde politikoen barruan kokatu 
ditugun alderdi politiko zein sindikatu desberdinen presentzia oso markatua da 
Subjektu, Destinatario, burutzen dituzten Ekintza eta Gaietan fijatuta.  

ETBren hitzezko informazioan Subjektu modura ageri direnetatik %29,8a 
Erakunde politikoetako partaideak dira. Destinatarioen proportzioa ere ez da 
makala: %29,7koa.  
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IUetan Subjektuak duen garrantziari kasu eginez, begien bistako da 
Erakunde politikoen artean alderdi politikoak nagusi direla (%27,7) askozaz ere 
atzerago datozelarik sindikatuak (%2,1). ETBren kasuan agerpen-maila altuena 
duen alderdi politikoa Euskadiko Ezkerra da (%7,4), bere atzetik Partido 
Nacionalista Vasco (%4,6) eta Herri Batasuna (%4,1) sailkatzen direlarik.  

Erakunde politikoak agertzen direnean albistegien hitzezko informazioan, 
bi pertsonalizazio moeta ezagutzen dituzte nagusiki: Talde Formalarena 
(%58,9) eta Gizabanako soilarena (%37,1).  

Erakunde politikoek -Talde Formalaren pertsonalizazioaz parekatu 
daitekeena- beraien zeregina EAEra (%39,8) mugatu baino EH-4ren (%36,4) 
esparrura zabaltzen dutela ere ikus daiteke. Dexente atzerago datorrelarik 
Estatu espainiarreko nortasun geopolitikoa erakusten dutenena.  

 
Hitzezko informazioan nagusi diren Subjektu hauek, Erakunde 

politikoetakoek, burutzen dituzten Ekintzak, Instituzio politiko-administratiboekin 
gertatuko zen bezala, Esateaz identifikatzen dira gehiagotan Egiteaz baino. 
ETBren Ekintzetan nagusi diren Egiteen kontrara Erakunde politikoen artean 
garrantzitsuenak dira Esate baloratzatzaileak.  

Erakunde politikoan sailkaturiko Subjektuek egiten dituzten Ekintza 
gehienak (%44,5) positiboak izan arren konfliktibitatearen kopurua %34,1era 
heltzen da. Beraz, Subjektu modura Erakunde politikoetakoak dauden kasuetan 
negatibotasunak leku dexentea du ETBren albistegietan.  

 
Erakunde politikoak Subjektu modura dituzten IUetan Destinatario gisa 

nortasun sozio-politiko berbera dutenak ageri dira gehienetan (%65,8). 
Alderdiek alderdiei zerbait egin edota zerbait esatearen erlazio endogamikoa 
azpimarratzen da. Esanikoaz gain, Gizartea ere izaten da kasuen %24,7an 
Erakunde politikoa Subjektu modura dutenen IUetan Destinatarioa. Azken 
aipamen honekin ilustra daiteke Erakunde politikoek duten proiekzio soziala.  

 
Alderdi politikoak edo sindikatuak IUen Subjektuak diren kasuetan, Gaiak 

Politika (%64), Gizartea (%20,8) eta Ekonomiaz (%12,2) erlazionaturik egoten 
dira gehienbat.  

Aipaturiko Gai nagusi hauen inguruko karakterizazioa eginez, norainokoa 
den kontsentsu/konfliktua ardatzaren aplikazioa ikusiko dugu. Izan ere, 
Erakunde politikoekin erlazionaturik ageri diren Gaiak konnotazio positiboz 
jantzirik ageri dira gehienetan (%49,4) nahiz eta negatibotasuna Gaien 
%18,3an somatu. Kontsentsu/konfliktuaren proportzio hauek eta Gaia bere 
osotasunean hartuta agertzen direnak nahiko antzerakoak dira.  

 
Azkenik, eta Erakunde politikoek aurkitzen duten Informazio Unitarearen 

"giroa" aztertuz (Erakunde politikoa Subjektu modura duten IUak bere 
osotasunean aztertuta), agerian gelditzen da positibotasuna nagusi den arren 
(%41,6), negatibotasunak ere bere lekua eskuratzen duela (%16,8). 
Gainontzeko kopurua, %41,6a neutraltasunari dagokio.  

 
 
5.6.4.2.7.-Gizartearen errepresentazio informatiboa 
 
Gizartea, esparru tematiko modura eta tipologia sozio-politiko gisa 

ulertuta, ETBren albistegietan, nola ageri den miatuko dugu azpiatal honetan. 
Politikaren ostean Gizartea+Zientzia+Teknologia da ETBn ugariago jorratzen 
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den esparru tematikoa. Nagusitasun tematiko horrek ez du berehalako isladarik 
Gizarte, tipologia sozio-politikoki gisa, hartuta albistegietan ezagutuko duen 
tratamenduaz.  

Euskal Telebistaren hitzezko edukinean Sistema-egiturak erakusten duen 
super-presentziaz, artikulazio sozial boteretsuaren aurrean jartzen gaitu. Talde 
Formal eta Instituzioen pisuak bigarren mailan uzten du, populazio xehe eta ez-
egituratuaren agerpen mediatikoa.  

Gizabanakoz eta multzo ez-artikulatuez osatzen den Gizartearen 
agerpenean bere izakera proiektatua erakusten du, segidan azalduko dugunez.  

Hitzezko informazioaren azterketari dedikatzen ari gatzaion azpiatal 
honetan, ETBn Gizarteak duen presentzia ezagutzeko Subjektu eta 
Destinatario modura, zelako Ekintza eginez eta zein Gaiekin erlazionaturik 
ikusten dugun ikertuko dugu. Beti ere, euskal populazioa eta berori osatzen 
duten kolektibitate eta gizabanakoen tipifikazioa nolakoa den ikusteko asmoz.  

Gizarte-gaien garrantzi informatiboa eta Gizartearen inguruan artikulatzen 
diren bestelako funtzio sozialak dira ondoren aztertuko ditugunak.  

 
 
Albistegien hitzezko edukina aztertzeko sortu ditugun zortzi kategoria 

tematikoetatik Gizartea+Zientzia+Teknologia da pisu gehien duena %31,1az. 
Egia da Politikari Biolentzia politikoaren portzentaia gehitu ezkero %33,3an 
jartzen dela kopurua, baina edozelan ere, primerakoa da ETBn Gizarte-gaien 
presentzia.  

Kategoria tematiko honetan lantzen diren Gaien artean Kontsumoa eta 
bizi-kalitatea (%12,1), Gutxiengoa eta marjinazioa (%2,8), Legez kanpoko 
ekintzak (%1,9), Gizartea oro har (%1,3) eta Notizi harrigarriak (%1,3) dira 
lehen postuetan.  

Gizarte Gaiek emaniko garrantzi tematikoa badatorkio ETBri IUK mailako 
azterketatik, orduan ere Gizarteari dedikaturiko presentzia informatiboa oso 
handia zela ikusi ahal izan dugu. 

 
 
Hemendik aurrerako lerroetan, Gizartea gai modura baino, izen bera 

eman diogun, tipologia sozio-politikoaz arituko gara.  
Euskal Telebistaren hitzezko informazioan, aginte-egituren inguruan 

dauden Subjektuen presentzia %79,1era heltzen den bezala, Gizartearen 
agerpena ez da 16,8tik gora jartzen. Subjektuen artean Gizarteak lortzen duen 
maila apal samarra da. Kopuru mugatu honetan, euskal biztanleria eta 
langileriak betetzen dute zatirik handiena. Gizartea multzo definitu eta 
nolabaiteko karakterizazio kolektiboa erakusten duten bi tipologia horietatik 
kanpo daudenak, portzentualki, oso maila apala lortzen dute: Mugimendu 
sozialak (%2) edota Hiritar solteak (%1,5) esate baterako.  

ETBren Subjektuek erakusten duten petsonalizazio maila aztertu 
dugunean agerian gelditu da nolako pisua duten Talde Formal, Instituzioak eta 
bi hauen ordezkari lanetan aritzen diren Gizabanakoek. Gainontzekoen 
presentzia ez da oso handia, hori delarik Talde Informalaren ahultasunaren 
arrazoia. Albistegietan agertzen diren Talde Informalen kopurua (%16) eta 
sozio-politikoki Gizarteari dagokiona (%16,8) ia parekoak dira.  

Esandakotik deduzi daitekeenez, hitzezko informazioaren Subjektu gisa 
Gizartea agertzen denean, honek ezagutzen duen pertsonalizazio maila Talde 
Informalarena da %78,9an.  
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Talde Informal horien jatorri geopolitikoan Euskal Autonomi Elkartea da 
nagusi, bigarren postuan dagoelarik EH-4.  

 
Ikusi dugu nola IUan deskribatzen diren Ekintzen egile modura, alegia, 

Subjektu modura, Gizartearen agerpen maila %16,8koa dela. Aldiz, ahoz 
azaltzen denaren Destinatario gisa askozaz ere parte hartze handiagoa du: 
%26,2a. Datu soil honek erakusten duenez, Gizartea tipologia sozio-politiko 
proiektatua da, hau da, egilea baino egiten diren gauzen jasole eta hartzailea. 
Gainera, Gizartea Destinatario modura agertzen den kasuetan, euskal 
biztanleriak, multzo bat modura hartuta, duen presentzia portzentuala bikoiztu 
egiten du.  

ETBren Destinatarioen artean ematen diren pertsonalizazio desberdinen 
artean, Talde Informala, Gizartearen baliokidea-edo, oso presente dago: 
27,6az.  

 
Gizartea Destinatario paperean agertzen denean Talde Informalaren 

pertsonalizazio maila hartzen du (%87) eta, Subjekturaren kasuan gertatuko 
zen bezala, geopolitikoki EAEkoa da nagusiki (%66,7).  

 
Orain arte, Gizartea hitzezko informazioaren elementu gisa jokatzen 

dituen paperak azaltzen aritu garen bezala, hemendik aurrera, nolako Ekintza 
eta Gaiekin erlazionaturik ageri den landuko dugu.  

 
Euskal Telebistaren albistegietan berbalizatzen diren Ekintzen artean 

Egiteak (%52) dira nagusi Esateei (%48) aurrea hartuz. Baina, Instituzio 
politiko-administratibo eta Erakunde politikoen azterketa egiterakoan esan 
dugun bezala tipologia sozio-politiko horietan nagusitua zen funtzio espresiboa 
egitearena baino. Gizartearen kasuan bestelakoa da, hemen nagusi dira 
Egiteak (%56,4) Esateak (%43,6) baino.  

Gizartearen baitan kokatu ditugun Subjektuen zeregin soziala, iritziak 
eman eta balorazioak luzatu baino, gehiagotan dira gauzak egitea.  

Gizarteari informatiboki leporatzen zaizkien Ekintzen artean nagusi dira 
(%46,4) istilua eta gatazka planteatzen dutenak. Kontsentsuaz ikuturik dauden 
Ekintzen kopurua ez da %32,3tik gora jartzen. Gizartearen egintza 
konfliktibitateaz jantzirik dator 

 
IUaren Subjektuaren paperean Gizartea dagoen kasuetan, 

Destinatarioarena Gizartea bera izaten da %35,3an. Halere, altua da baita ere 
Gizarteak buruturiko Ekintzak Sistema-egiturakideek jasotzen dutenena.  
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(78. grafikoa: ETBren IUen Subjektoa  
Gizartea x Destinatarioaren nortasun sozio-politikoa) 
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Ikusitakoaren kontrara, Gizartea Destinatario modura agertzen den 

kasuetan Sistema-egituraren kideek dute Subjektu paperean zeresan nagusia. 
Beraiengandik dator gehientsuenetan Gizarteak jasoko duen Ekintza.  

 
IUaren Subjektu modura Gizartea ageri denetan jorratzen diren Gaiak, 

nola ez, Gizartea+Zientzia+Teknologia ageri dira ehuneko 62,9az. Gainonzeko 
esparru tematiko fuerteenak hauexek dira: Ekonomia (%15,8) eta Politika 
(%14,6).  

Gizartea egile nagusi modura dituzten IUetan ageri diren Gaiek, 
Ekintzekin gertatu bezala, negatibotasuna dute nagusi (%36), positibotasuna 
(%33,7) eta neutralitatearen (%30,3) aurretik.  

 
Gizarteak buruturiko Ekintza eta esparru tematiko modura duen Gaian ere 

gertatu bezala, negatibotasuna da markatuena, positibotasunaren aurretik. 
Euskal biztanleria, langileria edota bestelako multzo sozial ez-eratuen inguruan 
ematen den negatibotasunaren marka IUa bere osotasunean hartuta ere 
konproba daiteke. Izan ere, Informazio Unitatea, bere osotasunean, hartuta 
altua baita Gizartea Subjektu modura dutenetan negatibotasunaren presentzia. 
Konfliktibitateak ez dio aurrea hartzen kontsentsuari, baina, bestelako tipologia 
sozio-politikoetan lortzen duen maila baino askoz gorago dago. Ondoko 
grafikan ikus daitekeenez Gizartea Subjektu modura dutenen IUetan 
kontsentsua eta konfliktuaren banaketa berezia da IU guztien bataz 
bestekoarekin konparatu ezkero.  

 
 

(79. grafikoa: ETBren IUa bere osotasunean hartuta  
eta Subjektoa Gizartea/Media) 
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5.6.4.2.8.-Esparru geopolitiko bikoitzaren mugaketa lanak 
 
Tele-albistegietan eskeintzen den hitzezko informazioaren bidez 

adierazten da zer kontsideratzen duten informagarria: gaiak, pertsonaiak, 
egoerak eta, baita ere, esparru geografikoak.  

IUetan sartzen diren Ekintzek non gertatu izan diren marka bistan dute. 
Aldi berean, notizigarriak kontsideratu izan diren horiek proiekzio informatibo 
eta sozial zehatz bat dute. Bi horiekin, IUak non gertatu eta norainoko eragin 
informatiboa duten, zirriborratzen da interesgune espaziala, emisio-esparrua 
eta, orokorrean esanda, lurraldetasunaren kontzeptu bat. Euskal Telebistak 
bere emisio eremuari dagokionez, baina baita ere kontsideratzen dituen 
notiziak, nola lantzen dituen eta zelako kontestu geopolitiko eta territorialean 
kokatzen dituen jakitea interesgarria da bere jarrera nolako den ezagutzeko.  

Azpiatal honetan, IUetan zirriborratzen diren esparru politiko-sozial 
desberdinak nolakoak diren aztertuko dugu. Esandakoaz gain, eta modu 
berezituan, Eguraldiaren berri emanez dauden IUKetan ETB nola lekutzen den 
arakatuko dugu azkenean.  

 
a) Lurraldetasun autonomikoa eta Euskal Herria 
 
Esan dugu lehenago ere, Euskal Telebistak pantailaratzen dituen 

albistegiak tematikoki zabalak eta territorialki mundu osoari irekiak direla. 
Halere, eta ikerketa-lan honetan horrela egitea beharrezkoa zenez, Estatu 
espainiar zein Nazioarteko berriak baztertuak izan dira. Kontuan hartu ditugun 
IUK bakarrak dira hemen sortu edota hemen eragina dutenak. Erabaki honen 
bidez, Euskal Herria da pantailaratuak izango diren IUKen erreferentzi-gunea.  

 
Esandakoan sakonduz, Hego Euskal Herriak ezagutzen duen eraketa 

instituzional bikoitzak intzidentzia handia du baita ere ETBn eskeitzen den 
informazioan. Ondoko lerroetan ikusiko dugunez, notiziatzen diren gertaerek 
duten marka territoriala eta aipatuak diren Subjektu, Ekintza, Destinatario eta 
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Gaien bidez ere zirriborratzen da zein den Euskal Telebistarentzako lur-eremu 
erreferentziala.  

 
Informazio Unitateetan Ekintzak duen marka geopolitikoa da, duda barik, 

ondoen erakusten duena telebista-kate honen muga-jartze lana: bere burua 
non kokatzen duen. Azpiatal honen izenburuan idatzi dugunez, bikoitza da 
ETBk eskeintzen duen barruti sozio-politiko eta informatiboa: EAE eta EH-4.  

Bi dira Ekintzen osagarri geopolitikoa eskeintzen duten elementuak: Non 
gertatua den IUan azaltzen dena eta Noraino zabaltzen dituen bere eragin edo 
ondorioak.  

Elementu pare honekin Teleberrin zirriborratzen diren lur-eremuak bi dira 
nagusiki: Euskal Autonomi Elkartea eta Hego Euskal Herria. 

Oro har, Ekintzak non gertatu izan diren aztertuz, begien bistakoa da IUen 
enplazamenduak askotan EAEko hiriburuak edota  lurraldeak (NFK-ak ez du 
esistitzen informatiboki) izaten direla: %36,7an. EAE mailan lekutu daitezkeen 
Ekintzak ere askotxo dira (%21,7). Azkenik, Hego Euskal Herri osoan gertatu 
izan diren Ekintzen aipamena, kasuen %26,5ekoa da. Beraz, hiru esparru 
orokor ager daitezke: lurraldea maila arterainokoa, EAE eta EH-4. Hortik 
gorako, enplazamendu notizigarriek ez dute ia lekurik aurkitzen ETBren 
albistegietan. Aipagarria den kasu bakarra Estatu espainiarrarena da Ekintzen 
%6a bertan lekutzen direlarik. 

Ekintzen kokapenari dagokionez beraz, Teleberrin kontatzen diren 
gehienak EAEko hiriburu eta lurraldeak, EAE bere osotasunean eta Euskal 
Herri penintsularrekoak dira.  

 
Desberdina da, oso, ahoz aipatuak izan diren Ekintza horien Eraginari 

begiratuz zirriborratzen den mapa.  
Oinarri metodologikoetan azaldu dugun bezala, Ekintzen Eraginaren 

bidez, kontatzen den IUak norainoko influentzia eta notizigarritasuna duen 
argitzen da. Guk, Eraginaren esparru geopolitiko hau lurraldetasun proiektatua 
ere deitu izan dugu.  

Euskal Telebistan pantailaratzen diren IUen Eragin esparruen artean 
nagusi bi: EH-4 eta EAE. Hemen ere NFK-aren erreferentzialtasunak ez du 
lekurik aurkituko.  

Ekintzen kokaleku gisa EAEko hiriburu eta lurraldeak haintzakotzat 
hartzeko modukoak diren bezala, ez da hala gertatzen Ekintzen Eragina 
aztertzerakoan. Gutxi dira esparru geografiko estu horietan Eragina dituzten 
Ekintzak eta gehienetan proiektatu egiten dira EH-4 eta EAE mailakoetara.  

IUetan agertzen diren Ekintzetatik gehientsuenetan, EH-4ra bere Eragina 
zabaltzen dutenak aurki daitezke, modu honetara Euskal Herri penintsular 
osora influentzi-gune eta esparru geopolitiko eta sozialaren eraikuntza 
zabalduz. Baina, aipatua bezala, Euskal Autonomi Elkartearen 
lurraldetasunaren marka ere oso presente dago ETBren hainbat Ekintzen 
Eraginean: %30,1ean.  

 
EH-4tik gorako lur-eremuen proiekzio informatiborik ez da ia ageri ETBn. 

Baina, datuak globalizatuz, ikus dezakegu Teleberriren edukinean dibujatzen 
den lurraldetasuna %88,8 eta %91,4 bitartean koka daitekeela. Bi horiek dira 
Ekintzetan markatzen diren Non eta Noraino marka erreferentzialak.  

 
Ekintzen kokalekua eta Eragin informatiboaren azterketaz hasi eta, EAE 

eta Hego Euskal Herriaren lurraldetasun proiektatuak nagusi direla esan dugu. 
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Ondoko lerroetan, bi esparru geopolitiko horien eraikuntzan lagungarri diren 
bestelako elementuak aztertuko ditugu: Subjektu eta Destinatarioaren 
nortasuna eta geopolitika, eta jorratzen diren Gaien inpronta territoriala.  

Hemendik aurrera, EAE eta EH-4an Eragina izango dituzten Ekintzetan 
zentratuko gara, albistegiaren elementu proiektiboa hobeto agertzen dutelako.  

 
 
Euskal Telebistan plazaratzen diren Subjektu eta Destinatario hitzezkoen 

artean nagusi dira Euskal Autonomi Elkartekoak direnak (%51,5 eta %44,7, 
hain zuzen ere) eta dexente atzerago datoz EH-4koak (%26,5 eta %31,6). IUen 
elementu bi hauen artean esan dugu bada, altua dela Sistema-egituraren 
barrukoen presentzia. Nagusitasun honek berez dakar Gizabanako Espezialdu 
eta Institzuio politiko-administratiboen kasuan EAEra mugatzeko joera. Aldiz 
Erakunde politikoei dagokionez, IUetan agertzen diren asko eta asko EAEren 
mugak gainditzen dute beraien jatorri geopolitikoan: alderdi abertzale guztiak.  

Teleberrin aipatuak izaten diren Subjektu desberdinetatik batzuk 
(Gizabanako Espezialduak, Instituzio politiko-administratiboak eta Erakunde 
politikoak) EAEn Eragina dituzten Ekintzen Subjektu modura ageri dira oso 
sarri. Baina, ondoko grafikan ikus dezakegunez, EH-4ra beraien zeregina 
zabaltzen dituztenen kasua bestelakoa da. Azken kasu honetan bat da nagusi: 
Erakunde politikoak.  

 
 

(80. grafikoa: ETBren IUen Ekintza Eragina EH-4 eta EAE eta Subjektuaren 
nortasun sozio-pol) 
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Lehenago aztertu dugun bezala Euskal Telebistan nagusi dira Egiteaz 

erlazionaturiko Ekintzak, lau puntu atereaz Esateari. Datu horien markuan, 
interesgarria da ikustea nola  Euskal Autonomi Elkartean Eragina dituzten 
Ekintzen artean Egiteen proportzioa handiagoa den. Kontrara, Euskal Herri 
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penintsularrean Eragina dituzten Ekintza moeta Esateak diren eta askozaz 
atzerago dator Esateena.  

Ondoko taulan ikus daitezke Ekintzen Eraginak EAE eta EH-4ra zabaltzen 
direnen proportzioa eta Ekintza moetak. Datuen bidez konproba daiteke Hego 
Euskal Herriaren aurkezpen informatiboan Ekintza diskurtsiboek dutela 
proiekzioa, aldiz EAEn Egiteak dira gehienetan isladatzen diren Ekintza 
moetak.  

 
 
 
(81. grafikoa: ETBren IUen Eraginak EAE eta EH-4 x Ekintza moeta) 
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Azkenik, eta esparru geopolitiko desberdinak eraikiz agertzen diren 

elementuen errepasuarekin amaituz, IUen Gaiak aztertuko ditugu. Hemen ere 
Eraginen bi esparruetan fijatuko gara: EAE eta EH-4an. Begirada arinena ere 
botaz soma daiteke nolako desberdintasunak dauden Gaien artean Ekintzaren 
Eraginaz gurutzatu ezkero. Esate baterako, EAE mailan proiekzioa aurkituko 
dituzten Gaien artean Politika eta Ekonomia dira nagusi, aldiz EH-4an Politika 
eta Gizartea ditugu.  

Gauzak beste ikuspegi batetik ikusita, Politika, Biolentzia politikoa eta 
Gizarte Gaiak dira EH-4an hobeto isladatuko direnak. Aldiz Kirolak, Ekonomia 
eta Politika dira EAEn proiekzio informatibo gehiago aurkituko dutenak.  

Ondoko taulan, bi aldagai hauen gurutzaketa ikus daiteke: IUetako Gaiak 
eta EAE eta EH-4ko Eragina dituzten Ekintzak.  
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(82. grafikoa: ETBren IUen Gaia x Eragina EAE eta EH-4 ) 
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Euskal Telebistak, Teleberri izeneko albistegiaren bidez eraikitzen dituen 

bi esparru geopolitiko pribilegiatuen errepasua egin dugu. Amaitzeko, eta IUa 
bere osotasunean hartuta, Euskal Herri penintsularra ala EAE Ekintzen 
Eraginen bidez proiektatzen denean nolako "giroa" dagoen aztertuko dugu. 
Alegia, EAE ala EH-4 sortzen direnean harreman eta notizigarritasun eremu 
gisa zenbaterainokoa den IUaren positibo eta negatibotasuna.  

Datuetan oinarrituta esan dezakegunez, Euskal Herri penintsularrera bere 
Eragina zabaltzen dituzten Ekintzen artean nagusi direla positibotasunaz 
kargatuta daudenak (%53,1) nahiz eta negatibotasunak ere %12,9ra heldu. 

Aldiz, Euskal Autonomi Elkartera mugatzen direnen kasuan 
negatibotasunaren kopurua altuagoa da: %19,2. Positibotasuna, 
proportzionalki, baxuagoa da (%35,8) eta, bi hauen ondorioz, neutraltasuna 
%45an kokatzen da. 

Konparaketa honetan gauzatzen da, EH-4ren inguruko idealizazio 
positibizatua. Hego Euskal Herri osora bere Eragina zabaltzen duten Ekintzen 
artean, lehenago ikusia bezala, Esateak dira nagusi. Ahozko diskurtsoan 
oinarrituriko Ekintza hauek Informazio Unitatean isladatzen duten 
positibotasuna puztu egiten delarik. Euskal Autonomi Elkartearen kasua, 
alderantzizkoa positibotasun maila baxuagoa duelako, eguneroko arazo 
politiko, ekonomiko eta sozialetatik isurtzen den negatibotasunaz bustirik 
egotearena izan daiteke arrazoia.  

 
 
b) Eguraldiaren kasu berezia  
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Euskal Telebistaren "Teleberri" delakoaren egitura tematikoan sailen 
ordenu normalena hau izaten da: politika, ekonomia, gizartea, eguraldia eta 
kirolak.  

Hasieratik hala erabaki genuelako ikerketa-lan honetan ez dugu 
Eguraldiari buruzko informazio aztertuko. Halere, lurraldetasunaren definizioari 
dedikatu diogunez azpiatal hau Eguraldiaren berrietatik elementu batzuk 
erreskatatzea pentsatu dugu.  

Eguraldiari dedikaturiko sekzio berezian, kareta propioa duelarik, 
hiruzpalau minutuz aurkezle berezi bat aritzen da eguneko eguraldia 
komentatzen eta ondoren etorriko denaren predikzioa egiten. Karetan, 
gainprimaketa baten bidez, Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herrizaingo Sailak 
babesturiko informazioa dela publizitatzen da.  

Aurkezle berezi baten bidez (Sonia Gomez) eta chroma-key efektua 
erabiliz, Euskal Herriaren mapa erakusten da, Meteosat sateliteak bidalitako 
argazkiez gain.  

Tematikoki, Eguraldiari buruzko informazioak bi parte ditu. Lehenean 
zazpi hiriburuetan eman diren hotzberoak zehazten dira. Gero, Meteosat-en 
argazkien bidez, laino multzoen joan-etorria eta borraska eta antizikloien 
egoerak ilustratzen dira.  

Ondoren, eta hurrengo orduetarako prebisioa eginez, marrazki batzuen 
bidez (Europa lehenengo eta Euskal Herria gero) egoera azaltzen dute. 

Hirugarren parte baten, Euskal Autonomi Elkartearen errepideen berri 
ematen da bakarrik . Kaminuetan obrak non diren, luziriak gertatu ote diren 
edota trafiku istripuen ondorioz non dauden kotxe-ilarak. Esan bezala, azken 
zati honetan, EAEra mugatzen da informazioa.  

 
Eguraldiaren berri (tenperaturak eta pronostikoa) emateko orduan Euskal 

Herri osoaren mapa erakusten zen bezala, trafikoaren informazio zehatza eta 
praktikoa eskeintzerakoan EAEra mugatzen da Teleberrria  

 
Eguraldiari dedikaturiko sail berezitu hauetan, tonua eta hizkera sueltoa 

eta hurbila da. Emakumezko baten pertsonifikatuta, zuzena da aurkezleak 
proposatzen duen komunikazioa. Gertutasun horren beste tresna bat 
esplizitazio geo-komunitarioak dira. Eguraldiari buruzko informazioa 
ematerakoan, Teleberrin ugari dira, inplikatzaileak diren esplizitazio moetak: 
"nuestros cielos", "nuestra zona" eta "nuestras costas" bezalakoa. Esamolde 
horien bidez, deskribatzen ari den lur-eremuan kokatua egon eta parte 
izatearen irudia luzatzen da.  

Euskal Telebistan, meteorologiari dedikaturiko minutuetan EH-7ren 
lurraldetasun orokor eta erreferentziala eskeintzen da, informatiboki oso modu 
azalekoan bada ere. Gainontzeko informazio-alorretan ez bezala, hemen 
Iparraldeak nolabaiteko esistitzen sinbolikoa du. 

Euskal Herriaren lurraldetasun erreferentziala pantailaratu arren, zazpi 
lurraldeetako maparen bidez, informazio praktikoa eta zehatza emateko orduan 
EAEren nagusitasuna agerian gelditzen da. Eusko Jaurlaritzak babesten duen 
mikro-saio honetan informatiboki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren berri 
ematerakoan sakontzen da, maila sinbolikoan lagaz EH-7.  

Eguraldiaren berri ematen den sekziotxoan, aipatu dugun gain-primaketaz 
gain, aurkezleak babesle lana nork betetzen duen gogoratzen digu. Aipamen 
honen bidez ere marrazten da informazioarekin batera proposatzen den 
lurraldetasunaren kontzeptualizazioa.  
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5.6.4.2.9.-Konfliktibitate/Kontsentsu sozialaren proiekzio informatiboa 
 
ETBren hitzezko informazioaren azterketa egiterakoan, momentu 

desberdinetan ikusi ahal izan dugun bezala, konfliktibitate sozialaren presentzia 
ageri da. Positibotasuna beti da nagusi aztertu ditugun IUen elementuen 
artean, baina horietariko batzuetan indartsua da, baita ere, gatazkaren 
presentzia.  

Informazio Unitateak orokorrean hartuta, positibo ala negatiboak izanik, 
dituzten osagarriak zelakoak diren landuko dugu lehenengo. Bigarren parte 
baten, garrantzi koantitatibo eta koalitatiboa duen negatibotasunak 
albistegietan sartzeko nolako bideak (Subjektua, Ekintza, Gai...) aurkitzen 
dituen jorratuko dugu.  

 
Teleberrin, IUen %49,7an, positibotasuna nagusitzen da eta, egungo 

aginte politiko-legalaren ikuspegitik, negatiboki kontsideratu daitezkeenak 
%16,8ra heltzen dira. Gainontzeko, %33,5a, neutralitatean mugitzen da.  

 
IUa bere osotasunean positiboki kalifikatu daitekeen kasuetan, Subjektu 

modura Sistema-egiturakideak egoten dira sailkapenaren lehen postuetan. 
Aldiz, Gizarteak ez du leku gehiegirik aurkitzen. Alderantzizkoa da negatiboki 
kalifikatu diren IUena, hauetan Subjektu gisa Gizartea agertzen denaren 
portzentaia altuagoa da. 

 
Informazio Unitatearen aurpegi orokorra positibizatua dutenen artean, 

Gizartea (%35,6) da Gairik ugariena Politika (%24,2) segidan duelarik. 
Negatibotasuna nabarmentzen den kasuetan, esparru tematiko berberak daude 
lehen postuetan, baina bigarren kasu honetan Gizartea (%35,4) eta Politika 
(%28,5) hurbilago daude.  

 
IUa bere osotasunean hartuta ageri den panorama errepasatu dugu, 

modu laburrez, orain arte. Hemendik aurrera, hitzezko informazioaren elementu 
adierazgarrienak direnetan positibo eta negatibotasunaren presentzia 
zenbatekoa den aztertuko dugu. Gurutzaketa hauen bidez, Euskal Telebistan 
nagusi den positibotasuna eta, kopuru dexentea eskuratzen duen 
negatibotasuna zeinen eskutik datorren jakingo dugu.  

 
Ahozko diskurtsoaren Subjektu pisutsuenak Sistema-egituraren 

barnekoak direla ikusia dugu. Baina Subjektu tipologia bi horiek burutzen 
dituzten Ekintzak ez dira kalifikazio berekoak izaten. Ikerketa-lan honetan 
demostratu ahal izan denez, Sistema-egiturakideek burutzen dituzten Ekintzen 
artean positibotasuna garaitzen da. Aldiz Gizarteak burutzen dituenen artean 
gehiago dira negatiboak positiboak baino, ondoko grafikan ikus daitekeenez. 

 
 

(83. grafikoa: ETBren IUen Subjektuaren sozio-pol  
Sistema-egitura eta Gizartea x Ekintza konts/konf) 
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Nagusi modura markatu ditugun Subjektuen bi tipologia sozio-politikoek 

burutzen dituzten Ekintzen kalifikazioan ere desberdintasunak daude. Esate 
baterako Sistema-egituran daudenen Ekintzen artean baxuagoa da (%52,5) 
Egiteen kopurua. Gizarteak burutzen dituen Ekintzen kopurua %56,4koa da.  

 
IUetako Ekintzen artean Teleberrik gehiago ditu positiboak (%54,7) 

negatiboak baino, baina bigarren hauen proportzioa altua (%24,5) da ere.  
Proportzio hau, Subjektu desberdinek burutzen dituzten Ekintzetara 

aplikatzerakoan, Sistema-egitura eta Gizartearen arteko desberdinatasunak 
areagotu egiten dira.  

 
Goiko ilustrazioan ageri denez, Gizarteak buruturiko Ekintzen artean 

negatibotasunak gora egiten du nabarmen, neutraltasuna eta positibotasunaren 
kalterako. Guztiz bestelakoa da Sistema-egituran dauden Subjektuen egoera: 
markatua da positibotasunaren kopurua eta %19,8koa negatibotasunarena. 
Esan beharra dago, puntu honetan Sistema-egituran pilatu ditugun tipologia 
sozio-politiko guztiak ez direla modu berean portatzen. Izan ere, Erakunde 
politikoek beste biak (Instituzio politiko-administratiboak eta Gizabanako 
Espezialduak) baino puztuagoa dutela negatibotasuna.  

 
IUan jorratzen diren esparru tematikoen artean batzu positiboki (%48,4) 

eta beste batzu negatiboki (%20,6) aipatuak izaten dira. Ondoko lerro sorta eta 
grafikan ikus dezakegunez, Sistema-egituran dauden Subjektuak Gai 
desberdinekin erlazionaturik ageri direnean positibotasuna da nagusi. Aldiz, 
Subjektuaren paperean Gizarte soila paratzen dutenean negatibotasunak 
positibotasunak baino maila altuagoak lortzen ditu. Modu honetara eraketa 
sozial sendo, tinko eta iraunkorra duten Instituzio politiko-administratiboak, 
Erakunde politikoak eta Gizabanako Espezialduen presentzia informatiboan 
gehiagotan ageri dira Gai positiboekin erlazionatuta eta modu horretara 
positibotasun horretaz jabetu egiten dira. 
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Gizartearen kasua kontrakoa da. Bera agertzen den IUetan jorratzen diren 
Gaiak negatiboak dira gehienetan, bere izakera eta funtzio soziala negatibizatu 
egiten delarik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84. grafikoa: ETBren IUen Subjektuan Sistema-egitura+Gizartea x Gaia 
post/negat) 
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Goiko lerroetan adierazi dugun bezala, positibotasunaren presentzia 

informatiboa nagusi izan arren ETBren hitzezko edukinean, negatibotasunak 
ere azpimarratzeko moduko lekua eskuratzen du. Informazio Unitateak bere 
osotasunean hartuta baino, negatibotasuna Ekintzan gauzatzen da. IUaren 
esparru tematikoan ere negatibotasuna kontuan hartzeko modukoa da.  

Gainera, negatibotasunaren kristalizazioa errazago eta modu 
konstanteagoan ematen da Gizarteak errepresentatzen dituen tipologia sozio-
politikoen aurkezpen informatiboan. Gizarteak egiten dituen Ekintzak, jorratzen 
dituen Gaiak eta kontestu modura duten IUetan negatibotasun maila altuagoa 
da. 

Kontrara, boterearen baitan edo inguruan mugitzen diren tipologia sozio-
politikoen kasuan, hau da, Sistema-egituren Subjektuek Ekintza eta Gaietan 
positibotasunaren indarra areagotu egiten da.  
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5.6.4.2.10.-Hitzezko informazioaren azterketa koantitatiboa: sintesia 
 
Teleberriren edukinari begira, Euskal Herriaren osaketan Sistema-egiturari 

atxikitzen zaion indarra nabaria da. Instituzio politiko-administratiboak, 
Erakunde politikoak eta Gizabanako Espezialduek albistegietan duten 
zentralitatea medio beraien nortasuna, funtzio soziala eta proiekzio territoriala 
isladatu eta nagusitu egiten da Euskal Telebistaren hitzezko informazioan.  

Sistema-egituraz gain, Gizartea da informazio-saioetan ahoz marrazten 
den bigarren agente soziala. Bi hauen arteko harremana, lehenak 
bigarrenarekiko duen nagusitasuna eta guztiek osatzen duten komunitate, 
eraketa politiko-sozial sendo eta bateratuaz orain arte jaurtikitako ideiak 
laburtuko ditugu.  

 
ETBren edukin ahozkoan, Euskal Herriaz berba egiten denean, Sistema-

egituraren presentziak pisu handia ematen dio sozialki estrukturatu eta 
artikulaturiko komunitatearen ideiari. Hitzezko informazioan berebiziko zeregina 
duen Subjektuen artean, Erakunde politikoek eta Instituzioen presentzia oso 
handia da. Horri, legitimazio lanetan indartsua diren Gizabanako Espezialduen 
agerpen-maila gehitu ezkero asko goratzen da agintetik hurbil daudenen 
presentzia.  

Beraz, pertsonalizazio mailan (Talde Formal eta Instituzioen kopuruak 
altuak dira) eta Sistema-egituraren barruan dauden Subjektuen azalpen 
ugalduaren bidez artikulazio kolektiboa ziurtatuta dago.  

Sistema-egituraren barruan metatu ditugun tipologia sozio-politiko guztiak 
ez dira homogeneoak. Jatorri geopolitiko, burutzen dituzten Ekintzetan eta baita 
beraien zereginetan zirriborratzen duten lurraldearen definizioan desberdin 
aritzen dira hirurak. Halere, nortasun sozio-politikoz eta beraiei leporatzen 
zaizkien zeregin sozialak direla medio, amankomuneko elementu asko dituzte. 
Garrantzitsuena, nola ez, kolektibitate baten aginte-lanetan aritzea. 

Sistema-egituraren proiekzio informatiboa positibizatua da, kasu 
gehienetan. Beraiek burutzen dituzten Ekintzak, hauen Destinatarioak eta, 
tematikoki dituzten erreferentzietan, positibotasuna markatua da.  

Erakunde politikoen kasuan, alegia alderdi politiko eta sindikatuez aritzen 
denetan, sozio-politikoki berdinak direnekin erlazionatzen dira, Instituzioetako 
ordezkariekin ez bada. Alde horretatik, negatibotasunaren proportzioak gora 
egiten duela aipatzeaz gain, jarrera endogamikoa da nagusi.  

Baina, esan bezala, Erakunde politikoen super-presentziaz aparte, 
Instituzioena ez da makala. Instituzio politikoek ezagutzen duten aurkezpen 
mediatikoan, positibizazioa eta funtzio sozial proiektiboa oso markatua da. 
Instituzio hauek justifikatzen dute Gizarteak Destinatario modura duen 
presentzia. Instituzioengandik Gizarterako bidea da sendoena.  

Sistema-egituraren barruko hirugarren elementua, Gizabanako 
Espezialduena, lehen bien papera justifikatu eta nolabaiteko goraipatze soziala 
eskeintzen die. Gizabanako Espezialdu hauen artean, komunikabide eta 
nolabaiteko espezializazio profesional edo sozial duten ordezkariak daude: 
enpresariak eta adituak, besteak beste.  

Sistema-egitura sendoa ageri da albistegietan eta berezkoak dituen 
elementu eta ñabardurak (egituraketa soziala, instituzionalizazio maila, 
territorialitatearen elementuen definizioa) isladatu egiten dira telebista-kanale 
honek egiten duen Euskal Herriaren errepresentazioan.  



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  395

Gizartea da, albistegietan hala erakusten zaigunez, orain arte marraztu 
dugun tipologia sozio-politiko nagusiaren osagarri naturala. Gizartea -definizioz 
homogeneo eta tinko samarra- aginte-eremuetatik datozen Ekintzen 
Destinatario gisa definiturik aurkitzen dugu ETBn.  

Kopuru aldetik, Gizartearen (populazio eta langileria zein jende multzo 
zabal bezain ez-artikulatua ) agerpena ez da oso handia. Gauzak burutzen 
baino, egindakoen Destinatario gisa ageri zaigu Gizartea. Gainera, barne 
definizioan eta leporatzen zaizkien Ekintzetan, altuena du negatibotasunaren 
marka.  

 
Gizartea tipologia sozio-politiko bat izateaz gain, esparru tematiko bat ere 

bada. Euskal Telebistaren edukin ahozkoan, gai sozialei dedikaturiko 
informazioen portzentaia oso altua da.  

Politikaren aurretik egonda, Gizarteari dedikaturiko esparru tematiko 
kopuruan ikus daiteke norainokoa den Euskal Telebistak kolektibitate 
sozialaren osaketari ematen dion garrantzia. Asko dira ETBn bizi-baldintzak, 
kontsumo eta bizi-kalitateari dedikaturiko IUak.  

Garrantzi tematiko horrek sendotu besterik ez du egiten, lehen aipatu 
dugun, Sistema-egituraren super-presentzia eta funtzio soziala.  

 
Hasieran aipatu dugun bezala, ETBn Sistema-egiturak duen garrantzia 

medio, bere edukinean proiektatu egiten dira Instituzio eta Erakunde politikoek 
duten lurraldetasunaren kontzeptualizazioa. Teleberrin, bi dira zirriborratzen 
diren lur-eremuak: Euskal Autonomi Elkartea eta Euskal Herri 
penintsularrarena. Bi hauek definiturik ageri dira eta bien osaketa-lanetan 
aritzen da Euskal Telebista. Instituzioen zereginari buruz informatzen denean, 
eraketa autonomiko bikoitza errespetatzen da. Bestalde, Erakunde politikoen 
lanetan, gehienak EH-4ra zabaltzen dutenez beraien lan-esparru eta jarrera 
ideologikoa, Hego Euskal Herri osoaren mugarriak ere proiektatzen dira 
informatiboen bidez. Bi barruti, bi eraketa territorial horien arteko liskarrik ez da 
somatzen, "vasco" kolektibitate trans-autonomistaren irudiaz. 

 
Euskal Telebistaren edukin ahozkoan arakatzen aritu ondorengo laburpen 

honetan, kontsentsua eta konfliktuaren arteko erlazioa nolakoa den gogoratuko 
dugu. ETBren hitzezko informazioan, kontsentsualitatea nagusi den arren, 
konfliktibitateak ere bere lekua du. Edozein kasutan ere, jarrera 
negatibizatuenak Gizartea tartean dagoenean ematen dira, positibotasunak 
Sistema-egituraren barruan daudenen eskutik datozelarik. 

 
 
5.6.4.3.-Edukin ikonikoa 
 
5.6.4.3.1.-Segmentu Ikonikoa 
 
Albistegien edukin ikonikoa aztertu asmoz, azpiatal honetan IUK 

desberdinetan zenbatu diren Segmentu Ikonikoetan murgilduko gara. Lehen 
parte baten, notiziatua izan den gertaera nola birsortzen duten arakatuko dugu, 
pantailan nolako irudien bidez agertzen den aztertuz. Gero, irudi horiek ematen 
duten informazioa landuko dugu: esparru tematikoa eta positibo/negatibotasun 
ardatza. Azken pasarteak, diskurtso hitzezko eta ikonikoan eskeintzen den 
informazioaren arteko erlazioei dedikatuko dizkiegu.  
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a) Irudien balio errepresentazionala 
 
Teleberriren izakera formalari errepasua egin diogunean ikusia bezala, 

Dinamikoa (%83,3) da Soporte ikoniko ugariena. Deskribatzen ari denari 
hurbilketa espazio-tenporal Dinamikoaren bidez, imajinak ikusi ditzakegu 
mugimenduan, film ala bideo formatoei esker. Dinamikoaren nagusitasunak, 
itzalean uzten ditu bestelako Soporte ikonikoak: Bikarioa (%12,2), Utila (%1,8) 
eta forma Mistoak (%2,7).  

Baina, metodologikoki hala kontsidera izan dugulako, hurbilketa formala 
bezain garrantzitsua da Segmentu Ikonikoen edukin informatiboa aztertzera 
bideratuko gaituena.  

Irudiek duten Balio errepresentazionala, hau da, notiziatzen ari denera 
nola hurbiltzen den eta nola kontatzen duen jakin nahian sei tipologia definitu 
ditugu: Mediatzailea, Sinbolikoa, Metonimikoa, Anbientala, Akontentziala eta 
Zarata.  

 
 
 
 
 
 

(85. grafikoa: ETBren SEGIen Balio errepresentazionala) 
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Goiko grafikan ikus daitekeenez, Teleberrin Akontentzialitateak (%48,7) 
indar portzentual handia du. Errepresentazio moeta hau da, zalantza barik, 
indar espresibo gehien duena: tokian-tokiko, momentu berean edo 
partehartzaileak direnak erakusteaz baliatzen delako. Definituriko bost azpi-
tipologietatik gertaerara gehien urreratzen dena dugu Akontentziala.  

Akontentzialitateak duen gertutasunaz aparte, irudi Mediatzaileak dira 
ETBn gehien erabiltzen direnak: %41,1az. Mediatzaileak dira, nolabait, 
Akontentzialitatearen balio guztien kontrara ageri den errepresentazio moeta. 
Irudi Mediatzaileen bidez kamarari begira, gertaera hitzez kontatuz, agertzen 
diren pertsonak ditugu: kazetari profesionalak edota bozeramale lanean 
dabiltzanak.  

Irudi Akontentzial eta Mediatzaileez aparte, bestelako irudien erabilera 
nahiko urria da Euskal Telebistan. Grafikan agertzen denez, Sinbolikoa 
(%12,3), Metonimikoa (%10,2) eta Anbientala (%9,3) dira irudien Balio 
errepresentazionala neurtzeko markatu ditugun gainontzeko tipologiak.  

 
b)Irudien edukina 
 
Irudien bidez kontatzen dena aztertuz bi elementu hartu ditugu kontuan: 

tematikoki SEGIak zertaz diren eta, erakusten diren imajinen bidez, nolako 
konnotazioak somatzen diren.  

Tematikoki, SEGI gehienak definigaitzak dira, erakusten diren irudiek 
hitzezko informazioaren laguntzarik gabe zertaz diren jakitea ezinezkoa delako. 
Irudien bidez SEGIaren tema zein den ez jakiteak zeresan garrantzitsua du 
irudi Mediatzaileak hain ugari agertzeak.  

Edukin tematikoaren azterketa burutu ahal izateko, hutsunean dauden 
guztiak kenduta gero, zortzi gai multzo definitu ditugu, hitzezko informazioaren 
azterketan egin dugun bezalaxe.  

Irudien bidez ezagutzera ematen diren Gaien artean, Politikak (%53,3) 
berebiziko pisua du, ondoren datozelarik: Kirolak (%15,1), Ekonomia (%12,4), 
Gizartea (%10,7) eta bestelako guztiak.  

 
 

(86. grafikoa: ETBren SEGIen edukin tematikoa) 
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Pantailan agertzen den informazio ikonikoan Gaia landu dugun moduan, 

badira bestelako osagarri ikoniko batzuk kontuan hartu ditugunak: elementu 
sinboliko-erreferentzialen erabilera eta nolakoa den birsortzen den esparru 
geografikoa.  

Esangura sinboliko-erreferentzialen artean Euskal Telebistan agertzen 
diren bandera, armarri, alderdi politikoen distingigarriak eta horrelakoak aztertu 
ditugu.  

Banderen agerpenari dagokionez esan beharra dago ez direla asko 
horrelako elementu sinboliko-erreferentzialen presentzia duten SEGIak. 
Edozelan ere, ETBn nagusi da hutsean ikurriña (%19,8) erakusten dutenak. 
Nafarrokoa SEGIen %3,6an ikus daiteke. Bestelako banderen konbinazioak ez 
dira oso ugariak, eta adibidez ez da ikurriña eta espainiarra batera erakutsiko 
duenik somatu izan.  

Armarriei dagokionez, EAErena da gehien ageri dena: %16,4az. 
Espainiarra %3,6an pantailaratzen da eta nafarra 2,1ean.  Euskal Herri osoaren 
esangura duen armarriaren presentzia ez da %1,1etik gora jartzen.  

Elementu sinboliko-erreferentzialen presentzia ikonikoaren errepasuari 
amaiera emanez, aipatu beharra dugu EH-4an mugitzen diren alderdi politikoen 
distingigarriak ditugula ugarien ikusten. Logikoa denez, SEGI asko daude 
inolako alderdien logoak erakusten ez dutenak, baina elementu honen 
presentzia agerian dutenen artean Euskal Herri penintsularrekoak dira nagusi: 
%38az. Hauetaz gain, EAE beraien lan-esparrua duten alderdien agerpena 
%5,4koa da, NFK-koak %3an. Azkenik, Estatu espainiar osora beraien zeregin 
politikoa zabaltzen duten alderdi politikoen logotipo distingigarrien portzentaia 
9,3koa da. 

Aztertu ditugun elementu sinboliko-erreferentzialen kasuari dagokionez, 
Hego Euskal Herriaren erreferentzialtasun-sinbolikoa markatua dela esan 
dezakegu. EH-4ren nagusitasun horretatik aparte, Estatu espainiarra eta EAE 
zein NFK-ak dute leku apur bat, beti ere EH-4koaren atzetik.  
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Sinbolismoz beteriko logo, bandera zein bestelako elementu 
erreferentzialez gain, irudietan esparru geografiko batzuk eskeintzen dira. 
Irudietan ikus daitekeenaren arabera, Teleberrik, gehienbat, Euskal Autonomi 
Elkarteko paisaiak eta tokiak hartzen ditu kontuan (%41,1). Portzentualki 
geroago datoz, ikusten diren paisaia, eraikin edota mendi ezagunen bidez, 
Euskal Herri penintsularraren (%26) erreferenzia ematen digutena. Garrantzi 
koantitatiboa galduz Estatu espainar eta frantziarra (%8,8) eta Nafarroa (%7,6) 
datoz.  

Ikonikoki eskeintzen diren inguru geografikoak esplizitatzeko orduan 
edifizio ezagun, banderak, futbol ekipoen kamisetak, eta oro har esplizitazio 
modu espezialak deitu ditugunak dira erabilineak: %17,8. Bestelako esplizitazio 
moduen artean daude printerra edota Tb efekto baten bidezkoa (%16,9) eta 
hormairudi edo trafiko seinalea (%10,6) erabiltzen duena.  

 
Ikusi dugunez, irudien bidez IUK-ren gaia zein den, non kokatua den eta 

bestelako zehaztasunak jakin daitezke. Horiekin batera, irudietan ikusten diren 
Ekintzak positibo ala negatibotasunez beteak egon daitezke. Konnotazio hauek 
aztertuko ditugu, modu laburrez, ondoko lerroetan. Irudietan eskeintzen den 
informazio anbientalaz ETBn nagusi da neutraltasuna (%79,3), atzetik 
datozelarik positibotasuna (%16,9) eta, portzentualki marjinala den, 
negatibotasuna (%3,8).  

 
Arestiko lerroetan ikusia bezala, Euskal Herriaren errepresentazio 

telebisiboa egiterakoan elementu ikonikoak bere funtzioa betetzen du. Baina, 
Euskal Telebistaren edukina aztertu ondoren, begi-bistan gelditzen da hitzezko 
informazioak askozaz ere puntu gehiago argitzen dituela eta, berez, indar 
gehiago duela. Esate baterako, ikoniko eta ahoz luzatzen den informazioa ia 
beraien artean koherentea den ala distortsioren bat planteatzen duen landu 
dugunean, ETBn koherentzia nagusi dela ikusi dugu. Baina, distortsio izpiren 
bat dagoenean beti izaten da irudiek testuak baino indar gutxiagoa duelako. 
Esan beharra dago koherentzia/distortsio ardatz honetan benetako 
nagusitasuna neutraltasunak duela.  

Irudi eta hitzezko informazioaren arteko erlazioan neutraltasuna da nagusi 
(%55,5), geroago datoz sinkronia (%27,5) agerian dutenak eta asinkronikoak 
(%17) kontsideratu ditugunak.  

Esan dugu lehen, neutraltasuna eta koherentzia direla ugarien hitzezko 
informazioa eta ikonikoa konparatu izan direnean. Alde horretatik, bakarrik 
irudiak ikusiz hartzen den informazioa ez da asko (neutraltasuna %52,1era 
heltzen da). Irudi dependienteen kopurua, alegia, hitzezko informazioaren 
soportea behar dutenak, ehuneko 39,4koa da. Ikonikoki autonomoak direnen 
portzentaia 8,5ekoa da Euskal Telebistaren Segmentu Ikonikoen artean.  

 
 
5.6.4.3.2.-Aktantea 
 
Azpiatal honetan, lehen partean emaitzen azalpen deskribatzailea egingo 

dugu, bigarrenerako lagaz azalpen erlazionala. 
 
 
Telebista-albistegietan zerbait esaten edo egiten ateratzen diren 

pertsonaiak informazio ikonikoaren Aktanteak izendatu digutu. Eurak dira, 
informatiboetan kontatzen denaren pertsonalizazio elementu 
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interesgarrienetarikoak. Ondoko azpiatalean, Euskal Telebistan identifikatu 
ditugun 440 Aktanteen nortasun elementuak zeintzuk diren jorratuko dugu. 
Beste askoren artean, Aktanteen pertsonalizazio maila, nortasun sozio-
politikoa, pantailaratzen dituzten Ekintzak eta nortzuk duten erlaziokide 
aztertuko ditugu.  

 
Telebistan pantailan agertzen diren pertsonaien artean bi multzo nagusi 

egin ditugu. Lehenean Ez-Mediatzaileak daude, hau da: telebistan agertzen 
direnak baina kamarari hitzegiteke (%74,3). Gainontzekoak, deklarazioak 
eginez ikus ditzakegunak, telebistako kazetariak (Mediatzaile profesionalak) ala 
norbaiten/zerbaiten izenean berba eginez ateratzen diren pertsonak dira.  

Aurreratu dugun bezala, pantailan ikus daitezkeen lau Aktanteetik hiru Ez-
Mediatzaileak dira. Gero datoz aurkezle nagusi paperean dagoena eta 
Instituzio edo Talde Formalaren bozeramale gisa agertzen dena. Funtzio 
telebisiboaren araberako Aktanteen izakera argitu asmoz osotu dugu 
ondorengo grafikoa.  

 
 

(87. grafikoa: ETBren AKT funtzio telebisiboa) 
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Pantailaratuak izaten diren Aktante desberdinen artean beraz nagusi dira 

Ez-Mediatzaileak kontsideratu ditugunak. Hauen pertsonalizazioa 
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aztertzerakoan ikusi ahal izan dugunez, ugariena den tipologia gizabanakoa, 
bikotea eta multzoena da. Beraz, koalifikazio telebisiborik ez dutenen artean 
nortasun moeta guztiak agertzen dira. Ez da halakorik gertatzen Mediatzaile 
lanetan ageri direnen artean. Esate baterako, Euskal Telebistako kazetariak 
agertzen direnean Gizabanakoa da, eta gizonezkoa gainera, ehuneko 98,3an. 
Mediatzaile Espezialdua (aditua edo alderdien bozeramalea) den kasuetan ere 
Gizabanakoa da ageri den pertsonalizazio modu bakarra. Aldiz, pertsonaia ez 
koalifikatuak ageri direnenan pantailan hitz eginez, pertsonalizazioa, sikera 
apur bat, ugaldu egiten da: gizonekoa %90ean eta bikotea %10ean.  

Beraz, Euskal Telebistan berba eginez ateratzeko moduko azpimarraketa 
ezagutzen dutenen artean nagusi dira gizabanakoak eta gizonezkoak gainera. 
Ez-Mediatzaileen artean, kaleko irudiak, jendea lanean, e.a. agertzen 
dutenetan pertsonalizazioa ugariagoa da.  

 
Pantailaratuak izaten diren Aktanteen arteko nortasun monolitikoa adinera 

ere zabaltzen da. Esan nahi baita Aktanteen artean 18-65 urte bitartekoak 
direla ugarien (%87,3) agertzen. Horrezaz gain, adinari begira ere, Ez-
Mediatzaileak dira pluraltasun gehiago erakusten dutenak. Aldiz, kazetari eta 
Gizabanako Espezialduen kasuan ez da 18-65 urte bitartetik kanpokoen 
presentziarik. Mediatzaileak izanik, Gizarte soilaren Aktante gisa kontsideratu 
ditugunen artean adin-multzo prototipikoaren ertzetan ageri dira beste batzuk, 
gazteagoak (%10) eta zaharragoak (%20) ere.  

 
 
a) Aktanteen nortasunean sakonduz 
 
Imajinetan zerbait egin edota esaten ikusten ditugunak Aktanteak deitu 

ditugun bezala, hauekin inter-aktuatzen dutenei Ko-Aktante izena eman diegu.  
Azpiatal honen lehen partean Aktantearen nortasun sozio-politiko, 

geopolitiko eta pertsonalean arakatuko dugu, gero, beste batzuen artean, 
burutzen dituen Ekintzak ere lantzeko. Bigarren parte baten, Ko-Aktantearen 
izakeran sakonduko dugu, Aktante nagusiarekin duen erlazioa nolakoa den 
jorratuz.  

 
 
Hitzezko informazioa aztertzerakoan egin dugun bezala, irudietan 

agertzen diren pertsonaia desberdinak bost multzo nagusietan pilatu ditugu. 
Lau hauek dira Teleberrin agertzen diren Aktanteen tipologia sozio-politiko 
ugarienak: Gizabanako Espezialduak (%33,6), Erakunde politikoak (%28,4), 
Gizartea (%22,9) eta Instituzio politiko-administratiboak (%14,1). 

Datu zerrenda honetan eta aurrerago datorren grafikoa irakurrita deduzitu 
daitekeenez, Sistema-egituraren barruan daudenen presentzia ikonikoa handia 
da (%76,1), gehienbat Gizabanako Espezialdu eta Erakunde politikoen 
agerpen-maila oso altua delako. Baina aldi berean esan beharra dago Gizartea 
soilaren presentzia Aktanteen artean ez dela ahazteko modukoa, izan ere, 
hitzezko informazioaren Subjektu gisa baino parte hartze handiagoa baitu 
hemen.  

 
 

(88. grafikoa: ETBren AKTearen nortasun sozio-politikoa) 
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Lehenago ere aipatu dugun bezala, Segemento Ikonikoetan ageri diren 

Aktanteen artean pertsonalizazio maila ugari samarra izan arren, gehiengoa du 
Gizabanako soilarena (%57,5) erakutsiko dutenak. Eta hori baino zehatzagoa 
izanez, pantailan agertzen diren pertsonaietatik %54,1a gizonezkoak dira. 
Emakumezkoen presentzia Euskal Telebistaren Aktanteen artean ez da %3,4 
kopuru apaletik pasatzen. Emakumezkoak ageri diren kasuetan, Gizabanako 
Espezialdu paperean edota Gizartearen partaide gisa izaten da.  

Gainontzeko pertsonalizazio mailetan pertsona multzo desberdinak ageri 
dira: %12,3 eta %26,4az.  

 
 
 
 
 

(89. grafikoa: ETBren AKTen pertsonalizazio maila) 
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Aktanteen baitako araketa lan honetan, begi-bistakoa da pantailaratuak 

izaten diren pertsonaien adina ia beti 18-65 urte bitartekoetan kokatzen dela. 
Haur zein gazteen portzentaia 2,5ekoa da eta oso edadetuak direnena 
%3,6koa. Lan adinean daudenetatik kanpokoen agerpen telebisiboa oso 
eskasa da ETBn.  

 
Sozio-politikoki Sistema-egituraren barruan dauden Aktanteak agertzen 

direnean, ezagutzen duten pertsonalizazio maila ugariena Gizabanakoarena 
da. Modu honetara gizonezkoa, gehienetan, izaten da Instituzio, Erakunde 
politiko eta Gizabanako Espezialduek ezagutzen dituzten agerpen tipoa, 
zuzenagoa eta indar gehiago duena.  

Aldiz, Gizartearen Aktanteak ageri direnean ETBren pantailan, bakarrik, 
%28,8an izaten da Gizabanakoa, gainontzeko kasuetan multzoa da nagusi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(90. grafikoa: ETBren AKTen nortasun sozio-politiko eta pertsonalizazioan 

Gizabanakoa) 
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Teleberrin ikus daitezkeen Aktanteak, jatorriz, %55,7an Euskal Autonomi 

Elkartekoak izaten dira. Hego Euskal Herrikoak direnak ehuneko 26,4ra heltzen 
dira. Eta nafarrei %3,9ko agerpen kopurua uzten zaie. Estatu espainiarren 
presentzia ikonikoa Aktanteen artea ez da ehuneko bitik gora jartzen.  

Emaniko datuak pilatuz, Teleberrin, euskal hiritarren presentzia 
zenbaterainokoa den jakin asmoz, %83,2ra heltzen da sumatorioaren kopurua.  

 
Hitzezko informazioa aipatzerakoan Subjektuek Ekintzak burutzen 

dituztela esan dugun gisa, Aktanteak ere zerbait egiten edo esaten ikusten 
ditugu ETBn.  

Teleberrin eginiko ikerkearen arabera, irudietan agertzen diren 
Ekintzetatik gutxi dira nolabaiteko modifikazio erreala dakartenak: lanean aritu 
edota gol bat sartu bezalakoak. ETBk, gehiago ditu Esateak eta jarrera pasibo 
samarrak erakusten duten Ekintzak: Egonean ikusten dugunean jendea, eta 
Ekintza erritualak. Ondoko grafikan ikus dezakegunez, benetako Ekintza 
aldakorren kopurua eskasa da Euskal Telebistan.  

 
 

(91. grafikoa: ETBren AKTen Ekintzak) 
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Apaltasun bisual horren emaitza-edo, altua da konnotazio markaturik ez 

dutenen Ekintzak. Eta, beraz, kontsentsualitatea %22,3ra eta konfliktibitatea 
%2,7ra heltzen diren arren, bien arteko kopuru globala ahul samarra da.  

 
 
b) Ko-Aktanteen izakera informatiboa 
 
Segmentu Ikonikoetan ageri diren pertsonaiak Aktante izenaz ezagutzen 

ditugun gisa, hauekin harremanetan edota beraien Ekintzen hartzaileak direnak 
Ko-Aktante deitu ditugu. Esan dugun bezala SEGI guztiek ez dute Aktanterik 
edukitzen, ezta ere, Aktante bakoitzak bere Ko-Aktantea. Izan ere, Euskal 
Telebistaren kasuan, 100 Aktanteetatik 50,9k dute bere kidea bistan edukitzen.  

Ko-Aktantea hauen izakera sozio-politiko eta pertsonalizazio maila 
aipatuko ditugu azpiatal honetan. 

 
 
Euskal Telebistaren albistegietan zenbatu ditugun 202 Ko-Aktanteen 

tipologia sozio-politikoa aztertuta, Aktanteekin duen antzekotasuna da nagusi. 
Ko-Aktanteen artean ere nagusi dira Sistema-egituraren barruan mugitzen 
diren tipologiak: Gizabanako Espezialduak (%32,5), Erakunde politkoak 
(%28,3) eta Instituzio poltikoak (%28,3). Sistema-egituraren baitan daudenen 
presentzia globala oso azpimarratua den bezala, aipatzeko modukoa da 
Gizabanako Espezialduena. Hauen artean, nola ez, kazetari eta kirolarien 
presentzia ikonikoa ageri da. Erakunde politikoen bozeramale gisa edota 
ekitaldi publikoetan ageri diren ko-pertsonaiak ere asko dira.  

Gizartea, sozio-politikoki biztanleria, jende taldeak, langileria eta 
gizabanako soilen multzoa errepresentatzen duena ere ugari ageri da Ko-
Aktante paperean: %23,1ean. 

 
 

(92. grafikoa: ETBren Ko-AKTen nortasun sozio-politikoa) 
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Ko-Aktante modura agertzen diren pertsona solte zein multzoen jatorri 

geopolitikoan, hemen ere, Euskal Autonomi Elkartekoen presentzia nagusi da. 
EAEra mugatzen direnez gain, Hego Euskal Herritarren parte hartze ikonikoa 
nahiko zabala da: 24,9koa. Atzerago datoz aldiz, NFK- (%5,3) eta Estatu 
espainiarretik etorritakoen presentzia (%3,9) Ko-Aktante gisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(93. grafikoa: ETBren Ko-AKTen nortasun geopolitikoa) 
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Orain arteko ETBren eduki ikonikoaren azalpen deskribatzailea egingo 

badugu ere, hemendik aurrera elementu desberdinen arteko erlazioa bilatuko 
dugu.  

 
 
c) Telebista eta Instituzioen bozeramaleak 
 
Euskal Telebistaren informazio saioetan ageri direnen artean funtzio 

mediatzailerik ez dutenak gailentzen dira. Pantailaratuak izaten direnetatik 
%74,3an ez dute hitzegiten, eta %25,7 koalifikatu horri bakarrik ematen zaio 
ikusentzulegoari ahoz zuzentzeko posibilitatea.  

Berba eginez pantailan ikusi ditugunen artean bi multzo dira nagusi: 
aurkezle nagusia eta Talde Formal zein Instituzioaren bozeramale lanetan 
aritzen dena. Gainontzeko tipologia telebisiboen, biztanle soilaren papera 
duena (lekukoa, inkestatua, eta parteartzailea), kopurua ez da oso handia: 
%2,3koa.  

Telebista-kanalearen "pertsonalizazioa" errepresentatzen duen aurkezle 
nagusia eta entitate sozial egituratuaren (Instituzioa edo Talde Formala) 
bozeramale lanetan ari diren Aktanteen nortasuna nahiko antzerakoa da.  

Teleberrin agertzen diren Mediatzaile koalifikatu hauen izakeran 
Gizonezkoa izatea, gizabanakoaren pertsonalizazio maila ezagutuko dutenak 
eta 18-65 urte bitarteko mugetan egotea dira elementu definigarrienak. Talde 
zein Instituzioen bozeramale lanetan aritzen direnen artean %2,2an agertzea 
da emakumezkoei eskeintzen zaien bisualizazio maila bakarra.  

Telebistan berba egiten ikusi daitezkeenen artean gutxi dira oso (%2,3) 
biztanle soil gisa kontsidera genezakenak. 

 
 
d) Sistema-egituraren presentzia telebisiboa 
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Aurreko azpiatalean ikusi dugun bezala, telebistan hitz eginez agertzen 
direnetatik nagusi dira "koalifikazio" sozio-politikoa duten Aktanteak: kazetariak 
eta bozeramaleak.  

Zalantzarik gabe, Aktante hiztun horien nortasun sozio-politkoari so 
eginez, Sistema-egiturakide gisakoa nagusituko da. Izan ere, Aktante guzien 
izakera hori aztertu ondoren Sistema-egiturakoen partaidetza ikaragarria soma 
baitaiteke. 

Pertsonalizazioari dagokionez Gizabanakoak atentzioa deitzen du 
ehuneko 68,8az, hauetatik emakumezkoak %2,6az. Bestalde, multzoen 
pertsonalizazio maila ezagutuko dutenak %17,4a da.  

 
Sistema-egiturako Aktanteak gauzak eginez agertzen direnean pantailan , 

bisualizatzen diren Ekintzak hauek dira: Esateak (%52,4), Egite aldakorrak 
(%21,8), Egonean daudenak (%18,1) eta Egite erritualak (%7,7). 

Aginteak egituraturiko maila desberdinetan koka daitezkeen tipologia 
sozio-politiko hauek burutzen dituzten Ekintzak, nagusiki, neutralak (%79,8) 
dira, kontsentsualen kopurua %18,6koa da, eta negatibotasunak ehuneko 1,6a 
ezgutuko du.  

 
Sistema-egitura osatzen duten hiru tipologietatik bi dira, gainera, 

azpimarratuenak (eta guk bereziki aztertuko ditugunak): Gizabanako 
Espezialduak eta Erakunde politikoak. Bigarren hauen bidez alderdi politiko eta 
sindikatuetako kideen agerpen bisuala neurtu daiteke. Gizabanako 
Espezialduen artean nagusi dira komunikabideetako profesionalak eta, 
portzentualki atzerago, kirolariak.  

 
Erakunde politikoen agerpen ikonikoa %28,4koa da, beraz garrantzitsua. 

Gizabanakoaren pertsonalizazio maila da ohizkoena eta Esateak (%56) ditu 
zeregin arruntena, Egotea (%27,2) eta Egite aldakor (%13,6) eta erritualen 
(%3,2) aurretik.  

Ekintza hauek oso gutxitan izaten dira konfliktiboak (%3,2), 
kontsentsualitate maila (%12,8) baxua izan arren, neutralitatearen kopurua 
ikaragarri altua delako: %84. Edozelan ere, Sistema-egituraren barrukoen 
artean konfliktibitate maila altuena dutena Erakunde politikoak dira.  

 
Gizabanako Espezialduak, alegia, Sistema-egituraren barruko tipologia 

sozio-politikorik, oparoena da. Hiru Aktanteen artetik bat (%33,6) kategoria 
honetakoa da, garrantzi berezia duelarik kazetari eta kirolariek. Nortasun hau 
dutenen pertsonalizazioan gizabanakotasuna (%58,7) nagusi izan arren jende 
multzoek ere bere garrantzia dute.  

Gizabanako Espezialduek burutzen dituzten Ekintzen artean altua da 
Esateak (%44,6) eta, baita ere, Egite aldakorrak (%40,5), ezer egin gabe 
Egotearen kopurua (%6,1) oso apala delarik. Aurrera ateratzen dituzten 
Ekintzen artean konfliktibitate maila baxuenetarikoa ematen du: %1,4koa. 
Kontsentsualitatea aldiz %27an kokatzen da. 

 
Sistema-egiturakideei eginiko errepasuaz amaituz, Aktanteen artean 

Instituzio politiko-administratiboen (%14,1) nortasuna dutenak  aztertuko ditugu. 
Ezagutuko dituzten pertsonalizazio desberdinen artean Gizabanakoa 
(gizonezkoa bereziki) da nagusi (%77,4). Bost pertsonatik gorako multzoen 
presentzia %14,5ekoa da, eta bikoteena %8,1ekoa.  
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e) Gizartearen bisualizazio informatiboa 
 
Euskal Telebistak emititzen dituen albistegietan, Gizartearen tipologia 

sozio-politikoan sartu daitezkeen Aktanteen parte hartzea %22,9ra heltzen da. 
Beraz, irudietan gehiagotan agertzen dira herritar soilak, Instituzio politiko-
administratiboetakoak baino.  

Aktante desberdinen funtzio telebisiboari dagokionez, esana dugu, herritar 
soilen presentzia pantaila aurrean hitz eginez ez dela oso handia: %2,3koa. 
Baina, ikusi dugun bezala Ez-Mediatzaileen kopurua handia da oso. Kategoria 
honen barruan koka daitezke, etxura guztien arabera, herritar soil, biztanleria 
eta jende arrutaren presentzia informatiboa.  

Aktanteen nortasun sozio-politikoari so eginez, euskal biztanleria, 
langileria eta hiritar soilak dira presentzia gehien ezagutuko dutenak. 
Pertsonalizazio mailan, Gizartea multzo handiena da gehien erabiliko dutenak 
(%52,4), geroago datozelarik Gizabanakoa (%28,8) eta beste tipologiak.  

Pantailan ikusten dugunaren arabera, Gizartearen baitako Aktanteak 
gauzak Egiten (%44,6) eta Egonean (%46,5) ibiltzen dira. Esatean ikusten 
ditugunen portzentaia oso txikia da: %8,9koa. 

Gizarteak aurrera ateratzen dituen Ekintzen artean nagusi dira 
neutraltasuna adierazten dutenak, halere, tipologia guzietatik konfliktibitatea 
altuen duena da: %5,9az. Gizartearen Ekintza kontsentusalen kopurua 
ehuneko 29,7ra heltzen da.  

Gizartearen aurkezpen bisualean behintzat, nagusi da herritar soil eta 
anonimoaren presentzia. Tipologia sozio-politiko honetan, indibidualitatea baino 
pisu gehiago du taldeak, jende multzoak. Kalean edota lanean ari direla ikusten 
ditugun herritarrak oso gutxitan ikusten ditugu deklarazioak egiten. Egonean 
edota Egite aldakorretan ari direla pantailaratuak izaten dira. Ekintza horietan 
neutraltasuna eta kontsentsua nagusi den arren, konfliktibitatearen presentzia 
bisuala altuxea dute.  

 
 
f) Agente sozial desberdinen arteko erlazioa 
 
Teleberrin ikus ditzakegun Aktante desberdinen artean erdia-edo (%50,9) 

erlazionaturik ageri dira: hitz eginez, agurtuz, lanean, pasiuan e.a. Hartueman 
horretan, hurbiltasun fisikoa (%19,5) baino distantantzia (%25,5) somatzen da 
nagusi. Aldi berean, Aktanteen artean neutraltasuna da indar gehien duena 
hierarkia/menpekotasunari dagokionez.  

Nortasun sozio-politiko desberdinei dagokionez, hitzezko informazioan 
ikusi genuen bezala erlazio endogamikoak dira arruntenak. Hau da, Sistema-
egituraren barruan dauden Aktanteak kategoria berekoekin erlazionatzen direla 
eta horrela tipologia guztiekin. Hori bai, nolabaiteko "direkzionalitatea" 
somatzen da Sistema-egiturarengandik Gizartearenganakoa. Izan ere, 
Sistema-egituraren barruan dauden Aktanteen bigarren Ko-Aktantea beti izaten 
da Gizartea. 

Gizabanako Espezialduen bertsalitate soziala ere handia da, beraiek dira 
(ezin dugu ahaztu altua dela beraien artean kazetarien kopurua) guztiekin 
erlazionatzen diren ia bakarrak.  

Gizartea da ere endogamikotasun horretan jausten ez denetako 
bigarrena. Gauzak beste erabatera begiratuta, Ko-Aktante modura Gizartea 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  410

dutenen artetik, Gizabanako Espezialduak (%34,6) daude Gizartea (%26,9) 
beraren aurretik eta baita Erakunde politikoen (%25) aurretik.  

 
Datu globaletara joz, Aktanteen artean ez da ematen hitzezko 

informazioan bezala, batzuk Subjektu eta beste batzuk Destinatario papera 
jokatzen zutela. Hemen, pertsonaia ikonikoen tipologia desberdinen 
proportzioak konstante mantentzen dira Aktante zein Ko-Aktante diren 
kasuetan.  

 
 
 
 
 
 
g) Informazio ikonikoaren azterketa koantitatiboa: sintonia 
 
Euskal Telebistan ere, pantailan agertzen diren pertsonaia desberdinak bi 

multzotan sailkatu ditugu: hitz eginez eta inolako mediazio lanik egiten ez 
dutenak.  

ETBren albistegietan, Aktanteen artetik hitz eginez ateratzen direnen 
kopurua ez da %25,7tik gorakoa. Hiztunen artean garrantzitsua da Mediatzaile 
profesionalen presentzia eta baita ere Talde Formal zein Instituzioen izenean 
ari diren bozeramaleena delarik.  

 
Nortasun sozio-politikoari dagokionez, Teleberriren irudietan agertzen 

diren Aktanteen artean, Sistema-egituraren barruan kokatzen direnen kopurua 
oso altua da: %76,1a. Agintearen inguruan mugitzen diren pertsonaia hauen 
azpimarraketa ikonikoan pisu berezia dute Gizabanako Espezialduek eta 
Erakunde politikoetakoek.  

Sistema-egiturakide hauei dagokie pertsonalizazio telebisibo fuerteenak 
ezagutzea, hau da gizabanakoena, eta maila apalagoan multzo desberdinena.  

Irudietan ikus daitekeenaren arabera Sistema-egituraren zeregina da 
hitzegitea (Esateen kopurua: %52,4) eta Egitea (%21,8). Ekintza hauen 
konfliktibitatea oso baxua da (%1,6), kontsentsua %18,6ra iristen den bitartean.  

Sistema-egituraren proportzioa Aktante eta Ko-Aktanteen artean nahiko 
parekoa da. Beraien arteko erlazioak dira lehen mailakoak, baina badute -
Gizabanako Espezialduen kasuan nagusiki- jarrera proiektiboren bat. ETBren 
irudietan ikusten denez Sistema-egituraren kideek Gizartearekiko jarrera ere 
badute.  

 
Gizartearen presentzia Aktante eta Ko-Aktanteen artean %22,9koa da, 

bereziki hiritar solte, biztanle eta langileriaren agerpen ikonikoan gauzaturik. 
Gizartearen pertsonalizazioan Gizabanako soltea baino indar gehiago du, 
anonimoagoa diren pertsonalizazio kolektiboak, non gizonezkoa nagusi den 
arren emakumezkoei tokitxoren bat uzten zaien.  

Euskal Telebistan Gizartea ikus daitekeenean, hiru Ekintzak klase burutuz 
izaten da: Egonean daudenean (%46,5), Egite aldakorrak burutuz (%44,6) eta 
zerbait Esatean (%8,9).  

Gizartearen inguruan dibujatzen den kontsentsualitatea handia da, halere 
tipologia sozio-politikoetatik konfliktibitatea altuen duena hau da: %5,9az.  
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Elementu formalen azterketa egiterakoan esan dugun bezala, planoen 
frontalitatea, lehen eta orokorrak diren planuen nagusitasuna eta Aktanteak 
enkuadrea arrazoitzen duela azpimarra genitzake. Aktanteentzako 
eskenategian nagusi dira toki ez-pribatu baina egokiak kontsideratu ditugunak 
eta baita ere, nola ez horrenbeste agertzen diren kazetarientzako egokia dena, 
Estudioa.  

 
 
5.6.4.3.3.-Informazio ikonikoaren azterketa koantitatiboa: sintesia 
  
Euskal Telebistaren alderdi ikonikoa hornigarria dela esan dezakegu. 

Irudietan azaltzen dena, hitzezko informazioaren betegarria dela pentsatzera 
garamatzaten elementuen artean bi: medioak eta bere pertsonaiek betetzen 
duten paper garrantzitsua (kazetariak) eta irudietan adierazten denak, hitzezko 
informazioaren aldean, neutralagoa izatea (indar gutxiago).  

Ondoko lerroetan, Segmentu Ikonikoen azterketaren emaitzak 
laburbilduko ditugu. Gainera, pertsonaia ikonikoei buruz esan ditugunetatik 
ideia batzuk gogoratuko ditugu berriro ere. 

 
Teleberriren irudien Balio errepresentazionalari so eginez Akontentzialak 

eta Mediatzaileak dira nagusi. Tipologia dikotomiko honetan lehenak, 
Akontentzialitateak hurbiltzen gaitu notiziatua izan deneko gertaeraren 
osagarriak (lekua, denbora edota parte hartzaileak) erakutsiz. Bigarrenak aldiz, 
pertsona baten bidez gertaera deskribatu egiten digu. Bi modu desberdin 
bezain kontrajarriak IUketara gerturatzeko eta ETBren lan egiteko modua ondo 
argitzen duena. Geroagoa ere helduko diogu ideia nagusi honi, Euskal 
Telebistan agertzen diren Aktanteei buruz hitzegiten dugunean.  

Soporte aldetik, kontatzen denari indarra ematen dion Dinamikotasuna da 
garaile, alde handi atereaz irudi Bikario eta Utilitarioei.  

Euskal Telebistak, albistegiaren euskarri tekniko-espresiboari dagokionez 
fuerteak diren bezala, edukin tematikoarekin konparatuta indarra galtzen du. 

Formato aldetik ikusi dugun bezala Irudi Dinamikoak eta 
Akontentzialitateari beste osagarri batzuk gehi dakizkioke: transmisio moetan 
eta audioan zuzenekoak indar portzentual handia dute eta bestelako errekurtso 
tekniko lagungarrien presentzia markatua.  

Esan dugun bezala, ikonikoki ETBren "indarra" ahuldu egiten da, hain 
zuzen ere, medioaren presentzia markatuegia delako eta irudietan erakusten 
denak neutraltasun kopurua altuegia duelako. Euskal Telebistaren inguru 
ikonikoan telebista estudioa edota antzerakoa, eta, Aktanteen artean 
Mediatzaile profesionalaren lekutzarra (kazetariak eta bereziki aurkezle 
nagusia) markatu egiten dute bere edukina.  

Gainera, Akontentzialitatea eta "zuzenekoa" izateak eman dezaken 
"indarra" agerian egon arren ikoniko eta hitzez esaten dena konparatu ezkero, 
lehenak dirudi epelagoa. Irudietan agertzen diren pertsonaietatik horrenbeste 
aurkezle agertzea eta, aldi berean edo agian horrexegatik, ikonikoki 
informazioa anodinoa eta "minimizatzailea" izateak indarra galdu arazten dio. 
Ahoz kontatzen direnak ilustratzerakoan berotasuna galtzen du ETBk, 
informazio "tresna" bi horien arteko hierarkia nola duen agerian utziz.  

Epeltasun horren erakusle izan daiteke ikonikoki negatibotasunez 
kargaturiko irudien kopurua oso baxu ageri dela ETBn, hitzezkoa 
informazioarekin alderatuz. 
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Irudien edukin informatiboari dagokionez, handia da Teleberrin Politikak 
jokatzen duen papera: tematikoki SEGI asko direlako eta Aktanteen artean 
asko direlako Sistema-egiturakideak (bereziki Erakunde politikoetakoak).  

Euskal Telebistan, ikonikoki identifika daitezkeen temen artean Politika 
dago SEGIen erditik gora, Kirolak, Ekonomia eta Gizartea atzerago datozelarik. 
Aktanteen artean politikarekin zuzenean erlaziona ditzakegunak asko dira: 
Erakunde politikoek (%28,4) eta Instituzio politiko-administratiboak (%14,1).  

 
Ikonikoki, paisaia, pertsonaia eta bestelako elementu sinboliko-

erreferentzialen bidez, Teleberrin eskeintzen den anbito bitala Euskal Autonomi 
Elkartekoaz lotu dezakegu, nahiz eta EH-4ren presentzia ere paraleloki agertu. 
Apalagoa da Estatu espainiarraren erreferentzialtasun ikonikoa. EAE eta EH-
4ren arteko mugak ez daude oso markatuak eta sarri bata zein besteko 
ñabardurak gurutzatu egiten dira. Lurraldetasun ikonikoaren definizio nasaian 
paper garrantzitsua dute Erakunde politikoak zeintzuk EH-4rako eragin-
esparrua eduki arren, gehienetan EAEn arituz ikusten ditugun ETBn. Erakunde 
poliitiko hauen sinbologian EH-4 ere presente dagoen arren Instituzio 
politikoenean EAErako joera nagusitzen da.  
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5.7.-TELENORTE-REN IKERKETA KOANTITATIBOA 
 
5.7.1.-"Telenorte" albistegiaren testuingurua 
 
Televisión Españolak Madriletik emititzen du Estatu espainiar osora 

zabaltzen den telebista-programazioa. Halere, guk ikertzen dugun sasoian, 
egunean birritan emisio orokor eta homogeneizatutik Lurralde Zentruak deitzen 
dituenak autonomizatu egiten ditu programazio bereiztua emititu dezaten. 
Estatu espainiar osoan zehar barreiaturiko hamabost deskonesio hauek, 
arratsaldeko ordu batetik ordu bat'erdietara eta gero ordu bietatik ordu bi 
t'erdietara izaten dira. Arratsaldeko deskoneksioa 19.20tik 19.30ra izaten da. 
Bigarren hau albiste-laburpen batez betetzen da. Eguerdi partekoan, Telenorte 
izeneko albistegia zentrala izan arren bestelako programa batzuk artikulatzen 
ditu bere inguruan, beti ere osagarri informatiboa nagusi dutelarik: "Señales de 
vida" eta "Astekaria" izeneko magazine sozio-kulturalak, "Beste bat" kirol-saioa 
, "En compañía" elkarrizketez osoturikoa edota "Eurosur" bezalakoak.  

Televisión Españolak Bilbon duen ordezkaritzak 1971.eko maiatzean ekin 
zion emititzeari, gaur arte eta izen berberaz mantentzen den Telenorte delako 
notizi-saioa.  

Hasiera baten Hego Euskal Herriaz gain inguruko probintzietara 
(Burgosko iparraldea, Errioxa eta Kantabria) zabaltzen bazen ere bere emisio-
esparrua, urteak aurrera joan ahala, eta Burgos, Santander eta Logroñoko 
zentruak martxan jarri ziren neurrian, Euskal Lurralde Autonomora mugatu 
zuen bere emisio-esparru tekniko zein informatiboa. Nafarroan ere 1981.ean, 
Telenavarra delako albistegia emititzen jarriz, TVEk Estatu espainiarraren 
eraketa autonomikoaz sintonian, Hego Euskal Herria bi zatitan banatu zuen.  

Telenorte, ordu erdi eskaseko iraupenaz (laginan hartu ditugunetatik 
luzeenak 27'51" ditu eta laburrenak 19'37") Euskal Autonomi Elkartea delakoan 
gertaturiko berriez osatzen da. Muga autonomikoak gutxitan gaindituak izango 
diren arren, batzuetan, kanpora atera diren EAEko Subjektuen aipamena egiten 
da edota bertan eragina izango dituzten notizien berri emango da, nahiz eta 
Estatu espainiarreko beste inon gertatuak izan.  

Telenorte gaztelera hutsez emititzen da1.  
Tematikoki, eta salbuespen bakan batzuk kenduta, EAEra mugatzen da 

Telenorteren edukin informatiboa eta, beraz, ez du Estatu espainiar zein 
nazioartean gertaturiko notizien berri ematen. 

Gure ikerketa-lan honetan, gainera, bonolotoa, eguraldia eta burtsari 
buruzko berriak ez ditugu kontuan hartu gure helburuetarako zentzurik ez 
edukitzeaz gain bere edukinean oso errepikakorrak direlako.  

 
 
5.7.2.-Albistegiaren egituraketa 
 
Albistegiak formalki, karetaren atzetik, hiru atal erakusten ditu: Titularrak, 

Bloke Nagusia eta Amaierako laburpena deitu ditugunak. 
                                                 
1Televisión Españolak Bilbon duen Emisio-Zentruaren programazio osoa gazteleraz da. 
1975.eko abendutik 1977eko abuztura arte euskarazko magazine kultural bat 
pantailaratu zuen. Guk azterturiko sasoian ere, "Astekaria" delakoaz aparte ez zitzaion 
euskarari bestelako lekurik eskeintzen.  
Gaur egun, eguneroko albistegiaren amaiera aldera, Telenavarrak egiten ohi duen 
bezala, titularretan aipatutako notizien kontaketa laburra egiten da euskaraz.  
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Telenorteren karetan, fondo beltzez, TN letrak agertzen dira, ezkerretik 
eskuinera datozen bi marra ikusten direlarik. Hizki hutsak zirenak, sintoniaren 
musika erritmoaz "Telenorte" osatzen dute, jira batez  "Sumario" hitzetan 
bihurtu arte. Aipatu ditugun bi marrek markaturiko bidean titularretan 
azpimarratuko dituzten notizien irudi bana erakusten da.  

Kareta airean jarrita gero eta aurkezlea atera aurretik paratzen den IUKen 
aipamen laburra Titularrak izendatu dugu. Bertan, eguneko albistegian 
garrantzitsuenak kontsideratu diren lauzpabost IUKen lehen hurbilketa egiten 
da. Notizi-saioa osatuko duten hiru IUKetatik bat azpimarratzen da Titularretan. 
Titularrak OFFean doaz, printerraren bidez titulaturik ("Autovía", "Gitanos", 
"Libro infantil"), pantailaren izkina baten Telenorteren logotzat hartu daitekeen 
TNa erakusten dutelarik.  

Bloke Nagusia deitu dugun honetan, albistegia osatzen duten IUK guztiak 
agertzen dira. Notiziarioaren mamia den Bloke Nagusian, Telenorteren logo-
kareten bidez sekzio desberdinak definitzen dira, azpiatal informatibo gisa.  

IUK-k sekzio desberdinetan pilaturik agertzen dira, nolabaiteko sekzio 
tematikoak sortuz. Sekzio hauetatik definituenak (monotematikoak direlako 
kasuen %42,2an) Politika, Kirola eta Ekonomiarekin zerikusia dutenak dira. 
Edozelan ere, sekzio asko eta asko esparru tematiko desberdinez jantziak 
ageri dira. Bloke Nagusiaren amaiera aldera, laburrean jorraturiko notizi-sorta 
bat dator, bertan bost bat dira lantzen direnak, hogei segunduko iraupena 
gainditu gabe, OFFean beti.  

 
Telenorteren bukaera markatuz Titularrak errepikatzen dira, formalki beste 

atal bat osatuz: Amaierako Aipamena. Kokapen azpimarratu honetan ere, 
albistegia osatzen duten hiru IUKetatik bat izaten da lekutua.  

Telenorteren ikuspegi orokorra eduki ahal izateko hona hemen 1994.eko 
Martxoaren 15eko edukinaren eskaleta.  

 
 
TELEVISION ESPAÑOLA  iraupena: 24' 
Telenorte-14.00 
 
-Kareta 
 
-Titularrak: 
  -"Ejecutiva EE": EEren ejekutibaren bilera 
  -"Parlamento": Tragaperrak 
  -"Encuesta": IKEI inkestaren emaitza 
  -"Atletismo. San Sebastian": Carl Lewis Donostian  
 
-Bloke Nagusia:  
  -EE ejekutiba berria aukeratua 
  -EA tripartitoaren alde 
  -PP: komunitate autonomoko kongresuaren iragarpena 
  -PNVk UAren finantziazioan PSOEren esku ikusi 
  
  (logo-kareta: TN)   
 
  -Drogen kontrako eztabaida parlamentuan 
  -PNVko kontseilariaren prentsaurrekoa 
  -Jon Azua (PNV) eta EEE 
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  -Makina tragaperren salaketa ezeztatu Atutxak 
 
  (logo-kareta: TN) 
   
  -Acenorrek lan-erregulazio plana eskatuko 
  -Bizkaiko Foru Aldundiak promozio eta garapen planak 
  -Renfek Bilboko ezkerralderako tren berriak aurkeztu 
   
  (logo-kareta: TN) 
 
  -IKEI inkesta soziologikoaren emaitzak   
  (logo-kareta: TN) 
  
  -"Paterraren" kontrako juizio Madrilen 
  -Kontsumitzailearen Nazioarteko Eguna 
  -Mercedes Benz-ek inbertitutakoak Gasteizen 
  -Korrika hasiko da arratsaldez 
  -Loteria primitiva delakoaren saria Bilbon 
  -Antikuarioen erakusketa 
  -Eguraldia + Burtsa (ez aztertuak) 
  (logo-kareta: TN) 
 
  -Carl Lewis kirolaria Donostian 
 
-Agurra eta Amaierako Aipamena 
  -"Ejecutiva EE": EEren ejekutibaren bilera 
  -"Parlamento": Tragaperrak 
  -"Encuesta": IKEI inkestaren emaitza 
  -"Atletismo. San Sebastian": Carl Lewis Donostian  
 
Lagina osatzen duten Telenortetan, bataz beste, 12,8 dira eskeintzen den 

IUKen (Informazio Unitateen Katea) kopurua.  
Aurkezlearen papera, albistegi estandarretan bezala, hasiera eta amaiera 

agurrak luzatzeaz gain, IUK desberdinen sarrerak egitea da, sekzio 
desberdinak birgogoratzea eta elkarrizketak egitea. Arakatu ditugun Telenorte 
guztietan aurkezle bera pantailaratu da, gizonezkoa, nahiz eta batzuetan 
laguntzaile bat erabili izan. Bigarren mailako aurkezle hau, emakumezkoa, 
ordezko lanetan ere aritzen da aurkezle nagusia ez dagoenean.  

Pantailan agertzen den kazetariaz gain, Telenorten informazioa 
eskeintzen entzuten ditugunetatik ehuneko 78,9a instantzia enunziatzaile 
profesionala da (bereziki OFFean %64,5az), alegia kazetaria.  

 
 
5.7.3.-Albistegien itxuraketa formala 
 
5.7.3.1.-Informazio Unitateen Katea (IUK): osagarri formalak 
 
Albistegi desberdinetan identifikatu diren IUK-k ("tematikoki erabat 

definitua den gai nagusi baten inguran ordenatzen diren Segmentu Ikoniko eta 
Informazio Unitate desberdinen bateratzailea", Oinarri metodologikoetan 
definitua izan den bezala) aztertuak izan dira. Eta, Telenorten bezala beste 
kanaletan ere konprobatu ahal izan denez, albistegietan azpimarraketa 
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formalak edukitzen dituzten IUKek, tratamendu informatiboan ere bereiztuak 
izaten dira. Beraz, forma eta edukina erlazionaturik daude, informazio-saioetan 
ere.  

 
Telenorten, guztira, 64 izan dira aztertu ditugun IUK-k, iraupenez luzeak 

eta oso-luzeak baino, txiki eta normalak ugariagoak direlarik.  
Ondoko grafikoan ikus daiteke nolakoa den tamainari buruzko IUKen 

banaketa portzentuala.  
 

(94. grafikoa: TVEBIren IUKen iraupenak) 
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Informazio Unitateen Katean, lehenago azaldua bezala, bateratu egiten da 

hitzezko informazioa eta ikonikoa. Taula honen bidez ikus daiteke zenbat IUK 
aztertu ditugun Telenorten, eta hauen artean zenbat SEGI eta zenbat AKT 
zenbatu ditugun.  

 
INFORMAZIO UNITATEEN KATEA (IUK)  64 
INFORMAZIO UNITATEA (IU)    991 
SEGMENTU IKONIKOA (SEGI)    294 
AKTANTEA (AKT)      490 
 
Informazio Unitateen Kate bakoitzean 15,5 bat IU aurkitu daitezke eta 4,6 

bat SEGI. Aldi berean, SEGI bakoitzean, bataz beste, Telenortek 1,7 Aktante 
erakusten ditu.  

 
 
5.7.3.2.-Segmentu Ikonikoen osakera formala 
 
Lan honen aurreragoko azpiatal baten, Telenortek irudien bidez agertzen 

dituenak aztertuko dugun bezala, oraingo honetan, SEGIen iraupenak, 
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berezitasun ikoniko-teknikoak eta, soportearen arabera, zelako irudi moetak 
agertzen diren ikertuko ditugu. Beraz, albistegietan pantailaratzen diren irudien 
bidez IUK-n deskribatua den gertaeraren aurrean, Telenortek nolako hurbilketa 
formala egiten duenari buruz arituko gara segidan.  

SEGIen iraupenean fijatuz, Telenorten, laburrak (<8") askotxo badira ere, 
normalen (9"-15") kalterako bestelako tipologietan banaketa nahiko orekatua 
da, grafikoan ikus daitekeenez. 

 
 

(95. grafikoa: TVEBIren SEGIen iraupenak) 
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TVEBIren albistegietan erabiltzen den transmisio moetari dagokionez, 

grabatuta gero emitituak izango diren irudien kopurua oso altua da, alegia 
diferituan oinarritzen dena (%90,1ean). Zuzenean emititua izango denari 
ehuneko 9,9a besterik ez zaio eskeintzen. Kopuru baxu horren izatekoa 
aurkezle eta kazetarien zuzeneko presentzia eskasaz uler daiteke, eta hori da 
albistegiari "zuzenekotsuna" emateko modua.  

 
Segmentu Ikonikoetan aurkitu daitekeen audioan, OFFean 

pantailaratutakoak du pisu gehien, gero kazetariak zein deklarazioak egiten 
duena agertuz zuzenean entzuten dena Bestelako formek, OFFa musikaz edo 
giro-soinuaz nahasten duenaz gain, ez du erabilera apartekorik. 

 
 
 
 
 
 

(96. grafikoa: TVEBIren SEGIen audio moetak) 
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Pantailaratzen diren irudiak, Soportearen arabera, Utilitarioak (grafikoa, 

teleprinterra...), Bikarioak (marrazkia, argazkia) eta Dinamikoak (bideo edo 
zinean grabaturiko irudia eta audioa batera duena) izan badaitezke ere, azken 
hauek dira gehien erabiltzen direnak.  

Telenorteren SEGIetan %72,5ean irudi Dinamikoak izaten dira, Bikarioak 
ehuneko 19an eta, Utilitarioak %3,3an, gainontzeko 5,2a guzti hauen arteko 
konbinaketaren bati dagokio. Beraz, eta soporteari dagokion sailkapen honetan 
bi eta hiru tipologien arteko konbinaketak egitea posible den arren, monolitiko 
samarra da Telenortek egiten duen erabilera ikonikoa.  

 
Agertzen diren irudietan, konposaketa eta zelako enkuadrea erabiltzen 

den gehien azertuko dugu ondoren. Konposaketari buruz esan daiteke, interes 
gunean zentratzen dela konposaketa kasuen %64,6an. Eta horretarako 
hauexek direla gehien ageri diren plano moetak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(97. grafikoa: TVEBIren SEGIen plano moetak) 
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Lehen planoa 
%48,6

Plano ertaina 
%15,3

Plano orokorra 
%36,1

 
 
 
Azkenik, eta Telenorten identifikatuak izan diren unitate ikoniko 

minimoetan definitu daitezkeen berezitasun teknikoekin amaitzeko, errekurtso 
tekniko-lagungarrien erabilera aipatuko dugu. Errekurtso hauen artean 
kokatzen ditugu printerra eta chroma-keya bereziki. TVEBIko SEGIetatik 
erdian-edo (%53,4) horrelako errekurtsoren bat ageri zaigula esan daiteke.  

 
 
5.7.3.3.-Aktanteen itxuraketa formala 
 
Irudietan agertzen diren pertsonaiak nortzu eta nolakoak diren, non 

aurkitzen diren eta zer egiten ateratzen dituzten ikertuko dugu Aktantea 
ikertzerakoan, hitz gutxitan esanda, irudietako subjektuen nortasunean 
sakonduko dugu. Baina, Aktanten izakerari egiten diogun lehen hurbilketa 
honetan ezertan baino gehiago osakera formalean zentratuko gara. 

Telenorten, 490 izan dira definitu diren Aktanteak, alegia Segmentu 
Ikoniko bakoitzean 1,7 agertzen direla. Aktante hauekin inter-aktuatzen, 
batzuetan, beste pertsonaia ikoniko batzuk ageri dira, guk Ko-Aktanteak deitu 
ditugunak, hauen kopurua TVEBIn 202ra heltzen da.  

Telenorten, Segmentu Ikoniko desberdinetan definitzen diren Aktanteen 
presentzia, joeraz, labur samarra izatekoa da. Aktanteen ehuneko 59,2a ez da 
zortzi segundutik beherako luzeran ageri irudietan. Hortik gorako presentzia 
ikonikoa ez da hain ugaria, grafikoan ikus dezakegunez. 

(98. grafikoa: TVEBIren Aktanteen iraupena) 
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Aktanteek ezagutzen duten tratamendu formalari dagokionez, aipatzeko 

modukoak dira enkuadrea, irudiaren konposaketa, angulazioa eta pertsonaia 
ikonikoa identifikatzeko printerrik erabili ote den. 

Enkuadrean, plano laburrak dira ugarienak. Lehen planoa kasuen 
%32,7an ematen da, ertaina ehuneko 25,3an eta orokorra %42an.  

Planoaren angulazioari dagokionez, aurrez-aurrekoa (%54,7) eta perfiletik 
(%35,1) hartutakoa dira nagusi, bizkarrekoari (%10,2) alde handia atereaz. 

Planoa konposatzerakoan garrantzi handia ematen zaio Aktantearen 
presentziari, eta berak determinatzen du irudiaren barneko elementuen 
ordenaketa. Aktantea, konposaketaren elementurik garrantzitsuena da kasuen 
%65,9an. 

Azkenik, eta subjektu ikonikoak agertzen direnean, handia da 
identifikagarririk gabe agertzen direnen kopurua. Telenorten zenbatuak izan 
diren Aktanteetatik ehuneko 12an bakarrik erakusten dute printerraren bidezko 
identifikazio moduren bat.  

 
 
5.7.4.-Albistegiaren edukin ikoniko-ahozkoaren baitan 
 
Azpiatal honetan hiru alor desberdin landuko ditugu: IUK bere 

osotasunean hartuta lehenengo eta gero IUK-ren baitan esaten dena (hitzezko 
informazioa) eta irudien bidez erakusten dena (informazio ikonikoa). Oinarri 
metodologikoak zehaztu ditugunean ikusia bezala bata zein bestea loturik 
daude, elkar osagarriak direlako. Hala izanik ere, alderdi formalak baino 
edukinetan zentratuz beti, ondoko lerroetan, hiru zatitan banatu dugu IUKen 
edukinaren azalpena: IUK bloke modura hartuta, edukin ahozkoa gero eta 
irudien bidez informatzen denari buruzkoa azkenean.  

 
 
5.7.4.1.-IUK bere osotasunean hartua 
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Esana dugun bezala, IUKek nortasun osoa dute, eta beraiek dira 
tematiko-formalki ondoen definitzen dutenak albistegiaren edukina (ikoniko eta 
ahozkoa). Ondoko lerroetan ikusiko dugunez, IUK-ri bere osotasunean aplikatu 
diegun ikerketan osagarri formalak (non kokatua agertzen den eta nolako 
iraupenaz) eta tematikoak (esparru tematikoa, Ikutu politikoa eta 
positibo/negatibotasunaren ardatza) dira oinarrizkoenak.  

Emaitzen azalpena egiterakoan, kontuan izan lehenengo aldagai 
bakoitzaren nondik-norako orokorrenak azalduko ditugula (ikerketa 
deskribatzailea), eta bigarren parte baten, elementu desberdinak gurutzatuko 
ditugula beraien artean (ikerketa erlazionala). Azken honi dagokionez, ezin da 
ahaztu IUK-ren mailan laginak dituen mugak direla eta, errepresentatibitate 
estatistikoa baino joerak eta sintomak detektatu eta zirriborratzeko balioko 
digula.  

 
 
5.7.4.1.1.-Kokapena 
 
Telenorte izenaz ezagutzen dugun albistegian hiru dira bereiztu 

daitezkeen atal formalak: Bloke Nagusia, Titularrak, eta, azken honen 
errepikapena den Amaierako laburpena.  

Hiru IUKetatik bat Titularretara heltzen da, eta esan bezala, Amaierako 
laburpenera. Bloke nagusian, logikoa denez, albistegia osatzen duten IUK 
guztiek tokia aurkitzen dute. 

 
Bloke nagusian bezala Titularretan bereiziki, Ikutu politikoak daukan 

garrantzia eta bi kokapen horietan Politika, Gizartea eta Ekonomiak (azken 
honek maila apalagoan) duten errelebantzia loturik egon daitezke. 

Bestalde, negatibotasunak Titularretan eta Bloke nagusian ondo 
sailkaturik ageri da Telenorteko albistegietan. 

 
Ugari dira Titularretan (eta Amaierako laburpenean) ageri diren Gaiak, 

baina, nagusiki Politika eta Gizarteari buruzko Gaiek lortzen dute maizago toki 
bat kokapen pribilegiatu honetan. Ekonomia eta Kultura, albistegian duten 
pisua baino motelago agertzen dira Titularretan. Biolentzia politikoa, Kirolak eta 
Eguraldia+Trafikoa garrantzi tematikoaren maila berean mantentzen dira 
Titularretan ere.  

Titularretan kokatzen diren Gaiak, gutxi gora behera, albistegiaren 
banaketa tematikoan eman daitezkeen berberak zenbatuak izan dira. 
Ekonomiak eta Kulturak galtzen dute garrantzi apur bat, Titularretan modu 
apalagoan agertzen direlarik. 

 
Titularretan kokatuak izan diren IUKen nortasunean, Bloke nagusian baino 

Ikutu politikoa nabarmenago dagoela egiaztatu daiteke. Titularretan 
azpimarratzen diren IUKetatik %71,4a Ikutu politikoaz jantzirik ageri da. Bien 
bitartean, Bloke nagusian dauden IUKen Ikutu politikoa ere, %55,6koa, nahiko 
altua da (beste kanalekin konparatuta behintzat.). 

 
TVEBIko albistegietan, Titularretan lekutzen diren IUKetan altua da 

neutralitatea eta negatibotasuna eta baxu samarra positibotasuna. Aldiz Bloke 
nagusian, neutralitatearen maila baxua, eta negatibotasunaren pisua 
azpimarratu daiteke. Edozelan ere, Telenorteko IUK guztietatik kopurua 
dexente batek du bere baitan osagarri negatiboa. 
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Positibo/negatibo ardatzean, Titularretan eta Bloke nagusian eman 
daitezkeen desberdintasunetatik aparte, bietan negatibotasunak duen 
garrantzia da elementurik deigarriena. 

 
 
5.7.4.1.2.-Gaia 
 
Telenorteren edukin informatiboa, Gaiari dagokionez, Politika (%25), 

Ekonomia (%23,5) eta Gizarteko (%21,9) IUKetan oinarritzen da. Tematikoki 
hiru oinarri dituen albistegi honetan, azpimarratzekoa da Ekonomiak lortzen 
duen presentzia, beste kateetan ezagutuko ez duena bestalde. Garrantzi 
tematikoari dagokionez bigarren maila baten agertzen dira Biolentzia politikoa 
eta Kultura mundukoak (beste telebistekin konparatuz kopuru bikoitza eduki 
arren), marjinalak izanik Eguraldia+Trafikoa eta Kirola (beste telebisten aldean 
bi eta lau aldiz IUK gutxiago) dutenak Gai modura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(99. grafikoa: TVEBIren IUKen edukin tematikoa) 
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Politika eta Gizarteari buruzko Gaiak gehiagotan kokatuko dituzten 

beraien IUK-k Kokapen azpimarratuetan. Biolentzia politikoa eta Ekonomia 
modu dexentean paratuko dituzte Titular zein Amaierako Aipamenean. 

Gai nagusienak direnen artean Ikutu politikoa dutenak asko dira, baita, 
nola ez, Biolentzia politikoa. Proportzio baxuagoan, Kulturari buruzko IUKetan 
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%14,3an Ikutu politikoa ageri da. Beraz, gai askoren baitan Ikutu politikoak bere 
leku azpimarragarria egin du (beste kateetan baino dexente proportzio 
altuagoan daude Ikutu politikoaz bustiak Telenorteko Gaiak). 

Gaiek erakusten duten positibo/negatibo faktoreari dagokionez, nagusi 
direnetan, garbiagoa da polarizazioa, alde batera zein bestera. Negatibotasuna 
agerian gelditzen da Biolentzia politikoa eta Ekonomia Gaietako IUKetan. 

Telenorteko IUKetan, badira gai batzuk hain erabiliak ez direnak, horiek 
iraupenez laburragoak izaten dira. Gai garrantzitsuenak modu luzeagoan 
aurkezten zaizkigu pantailetan. 

 
Proportzionalki, dagoen Gai bakoitzeko IUKetatik zenbat helduko diren 

Titular zein Amaierako Aipamenera, Eguraldia, Politika eta Gizartea dira 
nagusi. Garrantzitsua da baita ere Biolentzia politikoa eta Kirolari buruzko 
IUKetan aipaturiko kokapenetan agertuko direnen kopurua altuxea dela. 

Oro har, Gai indartsuenak direnak sarriago agertuko dira Titular zein 
Amaierako Aipamenean: Politika(%50) eta Gizartea(%35,7). Kopuru absolutoz 
txikia izan arren, Eguraldia+Trafikoa Gaiak, bide erraza du enplazamendu 
bereiztuetan ere agertzeko. Biolentzia politikoa (%28,6), Kirola (%25) eta 
Ekonomia (%20ean) Gai modura duten IUK-k, albistegia hasteko erabiltzen den 
Titularretan agertzen dira, parentesi arteko portzentaian. Telenorteren kasuan 
gainera, Titularrak ia bete-betean kopiatuta ageri dira Amaierako Aipamena 
deitu dugun Kokapenean. 

Ekonomia Gai kopuruz "potentea" izan arren TVEBIko albistegietan ez 
ditu maila berean IUK-k Titularretan azpimarratuak ikusten. Kontrakoa da 
Biolentzia politikoa eta Kirolaren kasua, bi hauetan kopuruz IUK gutxi izan 
arren, Titularretan sarritxo ageri dira. 

 
Beste kanale guztietan bezala, Telenorteko emisioek Politika eta 

Biolentzia politikoari buruzko gaietan Ikutu politikoa adierazten duen 
elementuren bat daukate. Gainera, Eguraldia+Trafikoak ere, berezitasun horren 
marka erakusten du aztertua izan den IUK bakarrean. Ekonomia (%46,7), 
Gizartea (%28,6) eta Kultura (%14,3) munduko Gaiak dituzten IUKetan ere 
Ikutu politikoaren presentzia ikus daiteke neurri desberdinean baldin bada ere. 
Esandakoaren arabera, Gai ugari dira, Biolentzia politikoa zein Politikaz gain, 
Ikutu politikoa presente dutenk: Ekonomia eta Gizartea nagusiki, baina baita 
ere Kulturan. 

 
TVEBIk, Kirola eta Eguraldia, kasu guztietan aipatuko ditu IUK neutro 

gisa, eta kopuru handi baten gauza bera gertatuko da Politika, Gizartea, Kultura 
eta Ekonomiari buruzko IUKetan. Biolentzi politikoa, Kultura, Gizartea, 
Ekonomia, eta Politika gai nagusi dituzten IUKetan, positibismoa ageri da. 
Hauetariko gai batzuetan, Ekonomia eta Gizartea, baina bereziki Biolentzi 
politikoari buruzko IUKetan, ia bitik bat negatiboa da. 

Telenortek beraz, baditu Gai batzuk non polarizazioa garbiago ematen 
den, izan hau positibo zein negatiboa: Biolentzia politikoa, Ekonomia, Gizartea 
eta Politika. Negatibotasuna garbiago ageri da Biolentzia politikoa eta 
Ekonomia Gai modura duten IUKetan. 

 
TVEBIk, Politika eta Gizarteari buruzko Gaiak tratatzerakoan proportzio 

berean erabiltzen ditu IUK luze (>1'30") zein laburrak(<1'30"). Tematikoki 
nagusi den beste Gaia, Ekonomia, formato laburretan ageri da sarriago. 
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Beste Gaiei dagokionez, kopuru aldetik eskasagoak, iraupen aldetik ere 
gehiagotan ageri dira labur zabal baino. 

Telenorteko IUKetan beraz, Gai "potenteenak" formato bietan azaltzen 
dira, aldiz hain ugariak ez diren Gaietan joera gehiago dago laburxeagoak 
izatera. 

5.7.4.1.3.-Ikutu politikoa 
 
Aztertuak izan diren telebista-kanaletatik, Ikutu politikoa dituzten IUKen 

portzentaia altuena erakusten duena Telenorte da. TVEBIko albistegietan aurki 
daitezkeen IUKetatik hamarretik ia seik Ikutu politikoa dute bere edukinean. 

 
Ikutu politikoa duten IUK-k, oro har errazagoa dute kokapen 

azpimarratuetarako bidea eta iraupenez ere luzeagoak izateko joera erakusten 
dute. Politika, ikutua duten gaien artean, nagusiena den arren, Telenorten asko 
dira Ikutu politikoa duten gaiak. IUKek, positibo eta negatibotasuna 
markatuagoa dute Ikutu politikoa daukatenen artean, negatibotasuna gehiago 
puzten delarik. 

 
Ikutu politikoa duten IUKek oso erraza dute Titularretarako bidea, baita 

Amaierako laburpenean agertzeko ere. Ikutua duten IUKen artean %41,7a 
Titularretan kokatua izango da. Ikuturik ez edukitzea erdira jeisten du 
Titularretara heltzeko posibilitateak. (Ezin dugu hemen ahaztu Titularren 
errrepikapena dela Amaierako laburpena. ) 

 
Ikutu politikoa duten Gaien artean, nagusi da Politika (%44,4), nabarmen 

gutxiago aurki daitezke Biolentzia politikoa (%19,4), Gizartea (%11,2) edota 
Ekonomiari buruzkoak (%11,1). Ikuturik ez dutenen multzoan daude Gizartea, 
Ekonomia, Kultura eta Kirola. 

Ikutu politikoaren konkrezio tematikoan Politika nagusi izan arren, 
bestelako Gaietan ere ematen da oso modu azpimarragarrian. 

 
IUKen edukinean Ikutu politikoa erakustea polarizazioaz identifika daiteke. 

Esan nahi baita, ikuturik dauden IUKen artean altua dela oso negatibotasuna. 
Ikutu politikoa ez dutenen artean ere marktua da negatibotasuna , baina modu 
apalago batean. Telenorteren kasuan, IUKetan positibotasuna beti ageri da oso 
markatua, neutralitatean mugitzen direnen ahultzerako.  

Ikutuaren garrantziak, Telenorteko polarizazioaren tonikaren barruan 
egonik ere, negatibotasuna areagotzeaz koinziditzen du. 

 
IUK-k ikuturik egoteak, Telenorteren kasuan, iraupen aldetik luzexeago 

ibiltzea esan gura izaten du. TVEBIko IUK-k laburxeagoak izatera joera duten 
arren, ikuturik ez badute gehiago dira laburtasunera mugatzen direnak. 

Ikutu politiko edukitzeak beraz, IUK luzexeagoak ekartzen ditu sarri. 
 
 
5.7.4.1.4.-Positibo/negatibo ardatzaren aplikazioa 
 
Telenorteren albistegietan markatuagoa da polarizazioa deitu izan 

duguna. Hau da, berritsaioetan ageri diren IUK-k, portzentualki, asko direla 
positibo (%34,4) zein negatibotasuna (%21,9) erakusten dutenak. Baxua da 
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aldiz neutralitatearen parametroetan mugitzen diren IUKen kopurua 
(%43,8koa).  

 
 

(100. grafikoa: TVEBIren IUKen positibo/negatibo ardatza) 
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Baina, aipaturikoa, beste aldagaiekin gurutzatuz, emaitzak ez dira hain 

linealak. Adibidez, negatibotasunaren marka dutenak (Ikutu politikoa 
proportzioa handian dutenak, bestalde) ondotxo heltzen dira Titularretara. 
Baina, negatibo zein positibotasun ugariak ez du esan gura Telenorten iraupen 
luzeko IUK-k izango direnik. 

 
Neutralitatean kokaturiko IUKetatik erdia edo Titularretan azpimarratua 

izango da. Positibotasuna erakusten dutenen artetik %18,2a ere Titularretan 
izango da paratua. Baina, eta hemen berezitasuna, negatiboak kontsideratuak 
izan direnen %28,6a formalki azpimarratuak izango dira Telenorten. 

 
Neutralitate eta positibotasunaren mugetan, nagusiak diren Gaiak ari dira 

bueltaka. Aldiz, negatibotasuna markatua duten IUKetan Ekonomia, Biolentzia 
politikoa eta Gizartea ageri zaizkigu. 

Beste modu batera esanda, negatibotasunean, albistegietako banaketa 
tematikoa aldatu egiten da, bestelako Gaiek presentzia gehiago dutelako. 

 
Telenorteko albistegietan oso markatua da negatibotasuna duten IUKetan 

Ikutu politikoaren presentzia. Besteetan, neutralitatea eta positibotasuna 
darioten IUKetan erdiska daude ikutuak zein politikaren ñabardura hori ez 
dutenen kopurua. 

 
Neutralitatearen esparruan mugitzen diren IUKetan gehixeago dira 

iraupen luzekoak. Aldiz, positibo eta negatibotasuna erakusten dutenak hirutik 
batera ez da heltzen luzeak direnen proportzioa. 
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TVEBIko albistegietan, polarizatuak diren IUKetan (positibo zein 
negatibotasuna markatua dutelarik) ez dira formatu luzeak gehiegi erabiltzen. 

 
 
5.7.4.1.5.-Iraupena 
 
Telenortek, IUK kopuru zabalagoa edukitzeak baldintzaturik edo, 

ugaritzen ditu laburxeagoak direnak (%59,4), minutu t'erditik gorakoak baino 
(%40,6). 

 
 

(101. grafikoa: TVEBIren IUKen iraupena) 
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Iraupenak, albistegiaren banaketa tematikoa finkatu egiten du. Iraupen 

luzexeagoen artean denetatik aurki daitekeen bezala, luzexeagoak Gai 
pisutsuetarako gorderik gelditzen dira. Iraupenak "marjinalizazio" tematikorako 
ere erabiltzen da. 

Iraupen luzeena dutenen artean, Ikutu politikoa oso markatua da, ez 
dutenen bikoitza ia. Laburxeagoen artean antzera dabil Ikutu politikoa eduki ala 
ez ari direnen artean. 

Iraupena, Posti/negat ardatzarekin gurutzatuz laburxeagoak polarizatuago 
ageri direla, eta aldiz luzexeagoen artean neutralitatea indartu egiten dela ikus 
daiteke. Azken hauen artean positibo zein negatibotasuna dutenen kopurua 
oso antzerakoa da. 

 
Beste kanaletan bezala, Telenorten ere, tematikoki garrantzitsuak diren 

Politika, Ekonomia eta Gizartea ugari ageri dira labur zein luzexeagoen artean. 
Baina, aldiz, marjinalagoak diren Gaietan ikus daiteke desberdintasunik 
nabariena, hau da: IUK laburretara "kondenaturik" aurki daiteke Biolentzia 
politikoa. Eta, maila honetan ere agertuko dira Kultura eta Eguraldia+Trafikoa. 
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Hemen ere, iraupenak tematikoki garrantzitsuak diren Gaiak formato 
handi zein txikikoen artean aurki daitezkeela ageria uzten du. Bien bitartean 
marjinalagoak diren Gaiak beti laburxeagoetara mugatuko dira. 

 
Iraupen laburxeagoa duten IUKen azterketari ekin ezkero, berehala Ikutu 

politikoan ageri diren desberdintasunak somatzen dira. Adibidez, labur zein 
luzexeagoen artean parra daude ikuturik dauden eta ez daudenen kopurua. 
Aldiz, IUK-k iraupenez handitzen doan neurrian, Ikutu politikoaren pisua geldi 
ezina bilakatzen da. Modu honetara, ia bikoiztu egiten du luzexeen artean Ikutu 
politikoa daukatenak, ñabardura hori ez dutenen aldean. Iraupen luzeak eta 
Ikutuaren presentzia batera datoz. 

 
Telenortek, ikusia dugun bezala altua du negatibotasuna isurtzen duten 

IUKen kopurua. Multzo hori, iraupenaren ikuspegitik ikusita honako emaitzak 
azaleratzen ditu: laburxeagoen artean polarizazioa oso markatua dela, eta 
positibotasuna indarturik ateratzen dela. Kontrara, luzexeagoen artean, 
neutraltasuna sendotu egiten dela, eta antzerako maila gelditzen direla positibo 
eta negatibotasuna duten IUK-k. 

Iraupenez luzexeagoak direnen artean neutralitatea gogor mantendu 
arren, askotxo dira positibo zein negatibotasuna erakusten dutenak. 
Laburxeagoetan neutralitatea ahulagoa da, eta hor, positibotasunak hartzen dio 
aurrea negatibotasunari. 

 
 
 
 
 
5.7.4.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenorte izeneko albistegiaren barrenak azalduz, eta itxura aldetiko 

berezitasunetatik hasiz hauek dira aipagarrienak. 
Bloke nagusian eta Titularretan, baina proportzio altuagoan lehenean, 

handia da Politika eta Gizarteari buruzko gaiek duten pisua. Titularretan 
bereiziki, Ikutu politikoak garrantzia dauka eta bi kokapen horietan Politika, 
Gizartea eta Ekonomia (azken honek maila apalagoan) fuerteak dira. 

Bestalde, Telenorteko albistegietan negatibotasunak Titularretan eta 
Bloke nagusian toki garrantzitsua du . 

 
Beste osagarri formala den Iraupenak, TVEBIren banaketa tematikoa 

finkatu egiten du. Iraupen luzexeagoak Gai pisutsuetarako gorderik gelditzen 
dira. eta hauen artean Ikutu politikoa oso markatua da 

IUK laburxeagoak polarizatuago ageri dira, eta aldiz luzexeagoen artean 
neutralitatea indartu egiten dela ikus daiteke.  

 
TVEBIko albistegien edukinari errepasua eginez, azpimarratzeko da, hiru 

direla zutabe tematiko nagusienak: Politika, Ekonomia eta Gizartea. Kultura eta 
Biolentzia politikoa ehuneko hamarraren inguruan dabiltza. Beste Gaiak, 
koantitatiboki, marjinalak dira. 

 
Ikutu politikoari dagokionez, asko dira TVEBIn marka hori (proportzio 

desberdinean, hori bai) duten IUK-k eta horientzat errazagoa da kokapen 
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azpimarratuetarako bidea; iraupenez ere luzeagoak izaten dira eta 
negatibotasuna markatuagoa dute. 

 
Positibo/negatibo ardatzaren inguruan aipagarriena, Telenortek 

neutralitatearen barruan mugitzen diren IUK-k gutxi izatea eta positibo eta 
negatibotasuna (azken hau modo nabarmenean) markatuagoa edukitzea da. 

 
 
Kopuruz, Politika eta Gizartea Gaiak pisutsuak izateaz gain, gehiagotan 

kokatuko dituzte Kokapen azpimarratuetan. Biolentzia politikoa eta Ekonomia 
ere modu dexentean lekutuak izaten dira Titular zein Amaierako Aipamenean. 

Ikutu politikoak bere eragin azpimarragarria du (beste albistegietan baino 
proportzio altuagoan ) ia Gai guztietan. Kirola da, Ikutuaren markaz libratzen 
den Gai bakarra. 

Nagusiak diren Gaietan garbiagoa da alde bietarako polarizazioa, eta ez 
bakarrik Biolentzia politikoa eta Ekonomiaz gertatuko den bezala, 
negatibotasuna oso markatua dutela. 

Telenorteko IUKetan, koantitatiboki bigarren mailakoak kontsideratuak 
izan daitezkeen Gaiak iraupenez ere laburragoak izaten dira. Gai 
garrantzitsuenak tratamendu luzeagoa erakusten dute. 

 
 
5.7.4.2-Hitzezko edukina 
 
Albistegietan jaurtikitako hitzezko informazioaren unitate minimoenak 

diren IUen bidez jakin dezakegu zeintzuk diren proposatzen zaizkigun 
Subjektu, Ekintza, Destinatario, Gai eta guzti hauentzako esparru geopolitikoak. 
Hauen azterketaren bitartez, Telenorten, ahoz eraikitzen den erlaziogune 
soziala zernolakoa den eta nortzuk osatzen duten jakin daiteke. 

 
Azpiatal honen lehen partean, azalpen deskribatzailea egingo dugu, 

bigarren partean (5.7.4.2.6. puntutik aurrera) erlazionala azalduko dugu.  
 
 
5.7.4.2.1.-Hitzezko informazioaren Subjektua 
 
Lagina osatzen duten Telenortetan, 991 Informazio Unitate identifikatu eta 

aztertuak izan dira. Segidan datozen lerroetan, Subjektuari aplikaturiko 
ikerketaren datuak zehazten dira. 

 
Informazio Unitateak isolatu eta aztertu ahal izateko beharrezkoa dugu 

Subjektu bat ala Ekintza bat identifikatzea. Halere, bi elementu horiek ez dira IU 
guztietan batera agertzen, eta IUetan azaltzen diren Ekintzak ez dira kasu 
guztietan Subjektu bati lotuta ematen. Telenorteren kasuan, Informazio 
Unitateen %25,9an ez da esplizitatzen nor den egilea, gainontzeko %74,1an 
modu argiz azaltzen da kontatzen ari dena nork egina den. IUetatik, hirutik 
baten, berbalizatu eta bisualizatzen da beraz egilearen izakera.  

 
Hitzezko informazioan definitzen diren Subjektuetatik %30,7ean 

Gizabanako solteak dira (hauetatik %2,6an dira emakumezkoak). Talde formala 
(%27,3) eta Instituzio (%16,9) moeta desberdinei dagokien kopuruak gehituz 
%44,2ra heltzen bada ere, multzo dexentea lortzen du Talde Informal modura 
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definitu dugun pertsonalizazio moetak. Beraz, artikulazio sozialik erakusten ez 
duten pertsonalizazio moduek (Gizabanakoa eta Talde informala) pisu 
handiagoa dute TVEBIn antolaketa sozial moduren bat proiektatzen dutenak 
baino. 

 
 
(102. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren pertsonalizazio maila) 
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Subjektuen azterketa sozio-politikoa egiteko 76 tipologia desberdin 

definitu dira, edozelan ere, lan hori arrazionalagoa egin asmoz, bost multzo 
nagusietan pilatuak izan dira: Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde 
politikoak, Gizabanako espezialduak eta Gizartea bere osotasunean hartzen 
dutenak. Lau multzo hauetan banatzen dira, proportzio desberdinetan 
albistegietan aipatzen diren Subjektu nagusienak, hauetatik kanpo daudenak 
"Bestelakoak" deitu ditugun multzoan sailkatuak izan dira.  

Ahozko diskurtsoan ageri diren Subjektuen nortasun sozio-politikoa, 
proportzio handi batean, botere-egituraketaren barne edo inguruan daudenena 
da. Hau da, Telenorten plazaratzen diren Subjektuetatik erdia (%50,8a) 
Instituzio politiko-administratibo gehi Erakunde politikoetako kideak izaten dira. 
Hauen artean, nahiz eta EAEko instituzioak nagusi izan (%15), altua da 
gobernu zein bestelako erakunde zentraletako ordezkarien partehartzea (%8a). 
Gainera, botere-egituretatik hurbil daudela kontsideratzen dugun multzo 
honetan koka daitezke alderdi politikoak. TVEBIn agertzen diren Subjektuetatik, 
kasuen %27,8an, Erakunde politikoetakoak (alderdi zein sindikatuak) dira. 
Subjektuen bilduma garrantzitsuena erakartzen duen honi Gizabanako 
espezialduak (enpresari, bereizlari eta pisu sozial handiko profesionalak) 
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delakoak gehitu ezkero %70,6ra heltzen da botere-egituraren baitan 
nolabaiteko pisua dutenen kopurua. Bestalde, Gizarte soilaren nortasun sozio-
politikoa erakusten duten Subjektuen portzentaia, Telenorteren kasuan, 
%25,4ra heltzen da. Azken hauen artean daude euskal biztanleria, hiritar 
solteak zein langileria Subjektu modura dituzten IUak.  

 
 

(103. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren  
nortasun sozio-politikoa) 
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Hiru dira, Subjektu desberdinen izakera geopolitikotik, hausnar daitezkeen 

esparru territorialak: EAErena nagusi, Euskal Herri penintsularraren kopurua 
bikoiztuz, eta, azken honen erdira helduz, Estatu espainiarra. Hiru esparru 
territorial hauetako Subjektuak dute lehentasuna TVEBIn azaltzen direnen 
artean.  

Hitzezko informazioaren Subjektu gisa definiturikoen tipologia geopolitikoa 
markatua da Telenorten. EAE duenez emisio esparrua, bertara bakarrik 
mugatzen direnen portzentaia %52,8ra heltzen da. EH-4ko tipologia 
geopolitikoa %26,1koa da. Datuak globalizatuz, Euskal Herriko parte 
desberdinetako jatorria duten Subjektuen kopurua (sumatorioa) %81,4koa da. 
Euskal Herritik kanpokoena, %18,6koa delarik. Estatu espainiareko Subjektuen 
presentzia %10,6koa da.  

 
 
 
 

(104 grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren  
nortasun geopolitikoa) 
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5.7.4.2.2.-Hitzezko informazioaren Ekintza 
 
Oinarri metodologikoei dedikaturiko atalean ikusi dugunez, Informazio 

Unitateen osagarririk garrantzitsuenak Subjektua eta Ekintza dira. Lehenaren 
azterketa egina dugunez, orain hitzezko informazioan egin edo esaten direnak 
ikertzeari ekingo diogu.  

 
Telenorten, beste kanaletan ez bezala, nagusi dira "Esateaz" 

erlazionatzen diren Ekintza moetak (%52,2). Hauen artean pisu handi dute 
Esate baloratzatzaileak (%26,1) eta, maila aipagarrian, deskribatzaileak 
(%12,8). Gainontzeko Esate moeten gehiketa %13,3ra heltzen da. 

Baina, aipatu bezala, hitzegiteaz erlazionatzen diren Ekintzak nagusi 
badira ere, bestelakoak, "Egiteaz" lotuta daudenen kopurua, ez da makala: 
%47,2a.  

Ekintzak banaka hartuz, sailkapenean lehentasuna duena, hain zuzen 
ere, Egiteaz lotutakoa da: egite kanpo-aldakorra %34,4. Klase bereko barne-
aldakorrak aldiz ez du %9,2tik gorako kopurua eskuratzen. 

 
 
 
 
 
 

(105. grafikoa: TVEBIren IUen Ekintza moeta) 
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IU desberdinetako Ekintzen artean ikus daitekeenez, erdia pasatxo 

(%52,5) kontsentsualak dira, eta neutroa (%24,2) eta konfliktibuak (%23,3) 
antzera dabiltza beste erdia banatuz. Nagusia izan arren kontsentsua eta 
neutralitatea adierazten dutenena ezin da ahaztu ia lautik bat gatazkaren marka 
dakarrela bere baitan.  

 
 

(106 grafikoa: TVEBIren IUen Ekintza kontsen/konflikt) 
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Gaurkotasuna (%59,6) erakusten duten Ekintzak dira nagusi TVEBIn, 

bere lekua ere baduelarik iraganean gertaturikoen deskripzioa dakartzenak 
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(%25). Aldiz, etorkizunari begira jarritako Ekintzek ez dituzte %15,4tik gora 
portzentairik ezagutuko. 

 
 
5.7.4.2.3.-Hitzezko informazioaren Destinatarioa 
 
Informazio Unitateetan nagusi diren Subjektu eta Ekintzen elementu 

proiektiboa kontsidera daiteke Destinatarioa. Informatzen denak norengan duen 
eragina zehazten da osagarri honen bidez. 

Telenorteren hitzezko informazioan, IUen %74,2an ez da ahoz zehazten 
zein den Subjektuak Egin/Esaten duenaren eragina nork jasoko edo pairatuko 
duen. Ezkutatu egiten da beraz informazioaren parte hori eta ia proportzio 
berekoa da esplizitatzen den Subjektuen kopurua eta Destinatariorik ez 
dutenen IUena. Handia da beraz isilpean mantentzen den Destinatarioaren 
proportzioa, Egiten/Esaten denaren ondorioa anonimizatuz eta, zeharretik, 
Subjektuaren papera azpimarratuz.  

 
Destinatarioa erakusten duten IUen portzentaia %25,8koa da. Hauen 

artean, diferentzia handiz, Talde Informala (%39) da nagusi. Atzerago datoz 
Talde Formala (%26,3) eta pertsona soltea (%24,3). Azken hauen artean, 
gizonezkoa da kasuen %99an. Destinatarioen artean %10,4an Instituzioa da. 
Ikusia bezala, Destinatario gisa pisua irabazten duen pertsonalizazio maila 
bakarra Talde Informala da, Esaten/Egiten denaren hartzailea sarriago bera 
delarik. Erakunde politikoen presentzia ere, Ekintzaren Destinatario gisa, 
aipagarria da. Kontrara Subjektu modura duten lehentasuna ez dute ezagutuko 
Instituzio politiko-administratibo eta Gizabanako espezialduek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(107. grafikoa: TVEBIren IUen Destinatarioaren  
pertsonalizazio maila) 
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Subjektuak zein Destinatarioak aztertzeko definitu ditugun bost multzo 

nagusiei ikuspegi orokor bat emanez, Gizartea da TVEBIn indartsuen ageri 
dena. IUetako Ekintzen %38,2a biztanleria, hiritar solteak eta delinkuenteengan 
du eragina, beraiei zuzendua delarik deskribatzen dena. Edozelan ere, 
boterearen harmailetan daudenen (Instituzio politiko-administratiboak, 
Erakunde politikoak eta Gizabanako espezialduak) gehiketa eginez, 
Destinatario gisa ageri dira IUen %51,7an. Azken honetan, Destinatario modura 
indar gutxiago erakusten dute alderdi politiko eta sindikatuek (%24,9) eta 
Gizabanako Espezialdu (%9,3) modura ezagutzen ditugunak. 

Hitzezko informazioan, batzuei eta besteei ematen zaien paperak 
aztertzeko balio du Subjektua eta Destinatarioaren presentziak konparatzea 
hainbat tipo sozio-politikoetan. Esate baterako Subjektu baino Destinatario 
modura ugariago agertzen diren kasuak honakoxeak dira: alderdi politikoak 
(%24,9), euskal biztanleria (%19,5), hiritar solteak (%10,5), talde armatuak 
(%8,9) edota delinkuenteak (%6,3). Kasu horietan, markatuagoa da egiten 
denaren egile baino jasole gisa leporatzen zaien papera. 

 
 
 
 
 
 

(108. grafikoa: TVEBIren IUen Destinatarioaren  
nortasun sozio-politikoa) 
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TVEBIn agertzen diren Destinatarioak bi esparru geopolitikotakoak dira 

nagusiki: EAE (%47,7) eta EH-4koak (%35,6). Zerbait Eginez ala Esanez ez 
dira beste tokietakorik ia azaltzen hitzezko informazioan. Agian, azpimarratzeko 
modukoa da, EH-4 dela Destinatarioen artean, Subjektuen kopuruaz 
konparatuta, gorakada handiena ezagutzen duen tipologia. Hau da, EH-4 
Destinatarioaren bitarez pantailaratzen da eta ez hainbeste Subjektuaren 
bitartez. 

Azkenik, Estatu espainiarreko Destinatarioen portzentaia %8,1ekoa da, 
Subjektuena baino bi puntu baxuagoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(109. grafikoa: TVEBIren IUen Destinatarioaren  
nortasun geopolitikoa) 
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5.7.4.2.4.-Hitzezko informazioaaren Gaia 
 
IUaren ardatz gisa funtzionatzen duen Ekintzak artikulatzen du ere 

zertaz den Informazio Unitatea, deskribatzen ari denaren nondik-norakoak, 
zergatiak eta ondorioak. Hau da, IUaren Gaia zein den zehazten digu berorren 
inguruko detaileak eskeiniz gainera.  

 
Telenorten aztertuak izan diren IUetatik %80,2an, Gaia elementuaren 

presentzia somatu dugu. Beraz, gainontzeko %19,8an ez da IUaren inguruko 
esplizitazio tematiko edota testuingurukorik eskeintzen.  

 
Gaiaren presentzia IUen bostetik laura heltzen bada ere, ez da halakorik 

gertatzen berorren inguruko zehaztasunak eskeintzeko orduan. Izan ere, Gai 
horietatik %84,6an ez da inolako motibu edota zergatirik eskeintzen azalpen 
gisa. Gaia agerian duten IUen %15,4 soilean eskeintzen dira zergatiaren berri 
eman dezaken informazioa.  

 
Gairen motibazioa ezkutuan manten ohi den bezala, are eta pobreagoa da 

efektuen berri ematen duten IUen kopurua. Telenorten, Gaia indentifikatua 
duten Informazio Unitateen artetik, %5,4an bakarrik egiten da emaitza eta 
ondorioen azalpena, beraz baxua da oso Ekintzak deskribatzen duenaren 
ondorioak zeintzuk eta nolakoak diren argituko duten kasuak.  

 
IUaren Gaian jorratzen den Arazoa kontsentsuaren parametroetan 

mugitzen da kasuen %46,5ean. Gainontzekoetan, konfliktibitatea, %30,7az eta 
neutralitatea konputa daitezke %22,8az.  

 
 

(110. grafikoa: TVEBIren IUen Gaia kontsen/konflik) 
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Informazio Unitatea zertaz den erantzunez dugun Gaiaren elementua 

askotan Ikutu Politikoaz zipristindurik soma daiteke. Gehiago dira Ikutu 
Politikoa (%52,8) begien bistan duten Informazio Unitateen Gaiak, izakera 
politikorik ez dutenena (%47,2) baino. Honek esan gura duenez, tematikoki 
politikarekin zerikusia ez dutenen IUen artean ere Subjektu, Destinatario edo 
bestelako elementu politikoren presentzia egon badagoela. Politikak, esparru 
tematiko politikoa baino askozaz ere gehiago betetzen du Telenorteren 
albistegietan.  

 
Gaiaren edukin tematikoan ere fijatu ezkero, agerian gelditzen da 

Telenorten Politikak duen nagusitasuna (%35,4), honi Biolentzia politikoaren 
kopurua (%5,2) gehitu ezkero, %40,6ra heltzen da esparru tematiko horren 
presentzia. Gizartea, %31,1az, eta Ekonomia, %16,8az, dira esparru tematiko-
zerrendan ondoren datozenak. Kultura, Trafikoa eta Kirolari buruzko IUen 
kopurua oso txikia da.  

 
 

(111. grafikoa: TVEBIren IUen Gaiak) 
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5.7.4.2.5.-Hitzezko informazioaren Ekintza/Eraginaren geopolitika 
 
Informazio Unitatean deskribatzen den Ekintza non kokatzen den eta 

berorrek sorturiko ondorioak non duten Eragina zehaztu gura da parametro 
honen bidez. Albistegietako hitzezko informazioan azaltzen diren bi esparru 
horiek definitzeko, Ekintza-tokiena eta Eraginena, antolatu da atal hau. 
Gainera, interesgarria izanik ere gertaera eta bere ondorioak non lekutu diren, 
baliotsua da aldi berean, bi kokapen horiek nola, nork eta zein esplizitazio 
moeta geopolitiko-administratiboa erabiliz egiten den jakitea.  

 
Aztertuak izan diren TVEBIko IUetan, erditik goraxeagoan (%53,8/52,6) 

kontabiliza daitezke gertaerak non/norainoko Eragina zehaztuko duten 
elementu esplizitatzaileak daudela. Gainontzeko kasuetan (%44,5/44,4) ez da 
eskeintzen inongo erreferentzia territorialik, itzalean mantenduz non eman den 
gertaera eta non izan duen Eragina. 

 
Esplizitazio geopolitikoa ezagutzen duten IUetan, leku edo erakundeen 

izenak aipatuz egiten da sarrien (%82/82,5). Halere, esplizitazio 
geokomunitarioen presentzia ere nahiko handia da: %20/19,2. Bestelako 
esplizitazio moduek ez dute ia pisurik Telenorten: %3,9/3,5.  

 
Aipatu dugunez, IUen ehuneko hogeiaren inguruan aurki daitezke 

esplizitazio geokomunitarioak. Honako hauek dira ugarien agertzen direnak:  
-"vasco" (%32,5/33,3) 
-"Euskadi" (%10,5/11,9) 
-"País Vasco" (%7,5/8,3) 
-"nación/nacionalista" (%5,5/5,2) 
-"navarro/comunidad autónoma navarra" (%5,5/6,2) 
-"pueblo" (%3,5/1) 
-"comunidad" (%2/2,1) 
-"autonomía" (%2/1) 
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"Euskal Herria" ez da inoiz aipatua izaten, eta oso gutxitan "España" 
(%1/1,5), "español" (%1/1) eta "Estado español" (%0,5/0,5) bezalakoak.  

Goiko zerrendan irakur daitekeenez, non/norainokoari buruzko 
esplizitazioak ez dira oso sarri agertzen. Edozelan ere, Telenorten, esplizitazio 
formaren bat erakusten duten IUen artean nagusi dira (%50,5/52,1), konnotazio 
autonomistik ez dituzten esamoldeak. Alegia, eraketa politiko administratibo 
autonomikoaz lotuta baino "Pais Vasco", "Euskadi" edota "vasco" esamolde 
zabalagoak gehiagotan ageri dira. Ekintzak, neurri handi baten, esparru 
autonomikora mugatzen diren arren, erabiltzen diren esplizitazio geopolitikoak 
ez dute zergatik literalki "autonomikoak" izan beharrik.  

 
Esatari profesionalaren esku uzten da esplizitazio geopolitikoak egitea 

(%79,8/79,2) edota medioak berak erabakitzen duen gainprimaketen bidez 
(teleprinterra): %14,9/13,7. Elkarrizketatuaren hitzetatik ere deduzi daiteke geo-
esplizitazio moduren bat: %12,6/13,1an.  

 
Toki edota erakunde-izenak ematen direnean, gaztelerazko izendapena 

erabiltzen da kasuen %74,5/69,9an, edota gaztelera zein euskaraz berdin 
esaten direnak: %24/26,5. Euskaraz (%1,5/2,4) edota bilinguean (%0/1,2) 
emaniko tokizenak oso urriak dira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(112. grafikoa TVEBIren IUen Ekintzaren  
esplizitazioa: hizkuntza) 

 
Euskaraz

Gazteleraz

eusk= gaztel
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Albistegietan kontatzen direnen sorlekua eta Ekintza horiek non duten 

Eragina aztertuz jakin daiteke TVEBIn zein den eraikitzen den joku-esparrua, 
zein den harreman sozial zein instituzionaletarako lur-eremua. Izan ere, IUetan 
deskribatzen diren Ekintzen sorburu edo Eragin-lekuen bidez harremanetarako 
lur-sail propioa zerradiztatzen baita.  

 
 
TVEBIn deskribatzen diren Ekintzak %81,1ean Euskal Herriko esparruren 

baten gertaturikoak izaten badira ere, Euskal Autonomi Elkartearen muga 
politiko-administratiboa oso presente dago. IUetan kontatzen diren Ekintzetatik 
%28,2a Euskal Autonomi Elkartean gertaturikoak dira eta %21,8an EAEko 
hiriburuetan. Beraz, bi hauei herri, hiri zein eskualde mailakoak gehitu ezkero, 
Ekintzen %65,7ko kopurura iristen gara. Beraz, Telenorten agertzen diren 
Ekintzetatik hamarretik ia zazpi EAEren mugen barne gertatuak dira.  

Hiru lurraldeetako lurralde autonomoaren mugarrietatik gora suertaturiko 
Ekintzek ez dute, EH-4koaren kasuan, %18,6tik gorako presentziarik aurkitzen. 
Hortik zabalagoak diren eremu geopolitikoetan lekututako Ekintzak ere ez dira 
oso sarri notizigarriak kontsideratzen, Estatu espainiarra salbu, Ekintzen 
%10az. Albistegietan sartzen diren Ekintzen sorlekuan oso gutxitan egoten da 
Herri+hiri+eskualde (%5,3) edota Nafarroako Foru Komunitatea (%2,1), bere 
osotasunean. 

Beraz, EAE da, zalantzarik gabe Telenorten ahoz osatzen den Ekintzen 
esparru nagusiena. Euskal Herri penintsularraren gorpuzketa informatiboa ez 
da lar erabilia, eta portzentualki Estatu espainiarra bere osotasunean hartuta 
baino ez askozaz gehiagotan.  

 
 

(113. grafikoa: TVEBIren IUen Ekintza-tokiak) 
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Ekintzaren bidez informatzen denak non duen Eragina aztertu ezkero, EH-

4 (%28,9) eta EAEren (%27,8) nagusitasuna konproba daiteke. Bi esparru 
hauei dagozkie Ekintzetan deskribatzen denaren eragin nagusiena kokatzea. 
EAEko hiriburuak (%11,7), Estatu espainiarra (%11,5) eta probintziak (%10,1) 
dira garrantzian hurrengo datozenak.  

Esandakoaren ildotik, ahoz informatzen denaren proiekzio informatiboa 
EAEtik gorakoa izaten da hainbat kasutan. Beraz, Ekintzen Eragin-tokiari kasu 
eginez, EAE baino EH-4 da gorpuzten den joku-eremua. Informatiboki EH-4ra 
bere eragina zabaltzen duten Ekintzek garrantzia dute beraz Telenorten, 
garrantzi proiektiboa bada ere.  

 
 

(114. grafikoa: TVEBIren IUen Eragin-tokiak) 
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Ekintza eta Eragin-tokiak elkarrekin alderatuz, begien bistakoa da nolako 

desberdintasunak dauden esparru geopolitiko batzuen kasuan. Ekintza ala 
Eragin-toki modura agertzen diren esparruen kopuruak ez dira berdinak izaten 
ezta ere beti simetrikoak.  

Adibidez, hiriburuetan lekutzen diren hainbat Ekintzen aipamen 
informatiboa egiten da Telenorten, baina gehienetan balio proiektiboa dutelarik. 
Hau da, Gasteizen gertatutako asko deskribatzen dira, baina hauen islada 
informatiboa oso gutxitan Gasteizera mugatua izaten da eta bai aldiz EAE 
osora edota EH-4ra. Antzerako kasua da gainontzeko EAEko hiriburuen 
kopurua eta, baita ere, Herri, hiri eta eskualdeena. Euskal Autonomi 
Elkartearen ahalmen informatiboa eta bere hortan proiektatzen diren Ekintzen 
kopuruak oso antzerakoak dira. Baina, Euskal Herri penintsularra dibujatzen 
duten Ekintzen portzentaian baino Eragin-tokietan du pisu gehiago TVEBIk. 
Deskribatzen diren lau Ekintzetatik bat, behintzat, EH-4n izango du proiekzioa.  

Ekintza zein Eragin-tokien azterketatik atera ahal izan denez, EAEren 
mugak deskribatzen diren Ekintzen bidez sortuak dira, baina berez, Eragin 
informatiboa EH-4ra zabaltzen da sarri askotan.  

Kopuruak globalizatuz (taulan "∑EH-4raino" delakoa begiratuz), 
Telenorten kontatzen diren Ekintzak eta Eraginak neurri handi baten EH-4ren 
baitakoak izaten dira. Modu berean, Estatu espainiarraren marko 
erreferentziala, informatiboki, presente dago Televisión Españolak Bilbon duen 
Zentru Territorialaren emisioetan aztertu dugun hitzezko edukinean.  

 
(115. grafikoa: TVEBIren IUen Ekintza eta Eragin-tokiak) 

 
 TVEBI 
 EK ER 
Herri+Hiri+ Eskuald 5.3 3.4 
Hiriburua-Donostia 3.6 2.1 
                  -Bilbo  6.6 4.8 
                  -Gazteiz 11.5 4.8 
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             -Iruñea - 0.2 
                  -Maule 0.2 - 
                  -Baiona 0.2 0.2 
Lurraldea-Gipuzkoa 4.1 3.8 
                  -Bizkaia 3.6 4.2 
                  -Araba 2.2 2.1 
                  -Nafarroa 0.4 0.6 
Komunitatea-NFK- 1.7 0.2 
                    -EAE 28.1 27.8 
Sumatorioa EAE-ino 59.7 49.7 
Sumatorioa NFK--ino 2.1 1 
Euskal Herria-EH-4 18.6 28.9 
                       -EH-7 0.4 0.6 
Sumatorioa EH-4 80.4 79.6 
Iparraldea - - 
Estatu    -espainiarra 9.9 11.5 
              -frantziarra - 0.4 
Europa 0.9 1.1 
BESTELAKOAK 2.2 2.7 

 Sumatorioa EAEraino= Hiriburua+ Lurraldea+ EAE 
 Sumatorioa NFK-raino= Iruiñea+ Nafarroa+ NFK- 

 Sumatorioa EH-4raino= Sumatorioa EAEraino+Sumatorioa NFK-raino+ EH-4 
 
 
Orain arte ikerketa koantitatiboaren azalpen deskribatzailea egin dugun 

bezala, hemendik aurrera datu eta elementu bereizgarrienetan sakonduz, 
ikerketa erlazionalari ekingo diogu. 

 
Telenortek egiten duen Euskal Herriaren errepresentazioan bost dira 

elementurik bereizgarrienak: politikagintzak erakusten duen zentralitatea; 
lurraldetasunaren definizioan Instituzioek jokatzen duten papera; Instituzioen 
karakterizazio soziala, Gizartearen osaketa soziologikoaren aurkezpena eta 
gatazkaren presentzia koantitatibo eta koalitatiboa. Bost elementu hauek, 
bestelako berezitasun koantitatiboekin batera, gorpuzten dute TVEBIk 
pantailaratzen duen produktu informatiboaren mamia.  

 
5.7.4.2.6.-Politikagintzaren nagusitasuna 
 
Albistegien edukin ahozkoan, hiru dira Politikaren, zentzu zabalenean 

ulertuta, nagusitasuna agerian uzten dituzten elementuak: Politika Gaia bera, 
politikagintzaren inguruan artikulatzen diren Subjektuak eta, koalitatiboki 
bigarren maila baten, tipologia bereko, Destinatarioak. Hiru hauen baitan 
arakatuko dugu, kopuruz zein izakeraz nolakoak diren azalduz.  

 
Informazio Unitatea zeri buruz den zehazten digu Gaiak, egin eta esaten 

denaren edukin tematikoa azalduz. Albistegietan ahoz aipatuak izaten diren 
esparru tematikoen artean ere, Politika gaiak berebiziko garrantzia du. 
Informazio Unitateen artean gai definitua dituztenen artean, %35,4an, Politikari 
buruzkoak dira. Multzo tematiko honen barruan, nola ez, instituzio autonomiko 
nahiz lokalak dira garrantzi handikoak alderdi politikoetakoaz batera. Gainera, 
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tipologikoki beste atal baten kokatu badugu ere, Biolentzia politikoaren esparru 
tematikoa oso erlazionatuta dago aztertzen ari garenaz.  

Lehenagoa aipatu bezala, Telenortek oso markatua du politikaren 
presentzia, baita Ikutu politikoa deitu dugunaren bidez neurtuta. Aldagai honen 
bidez erakutsi gura da noraino, bestelako esparru tematikoa duten IUetan ere 
politika munduko elementuak (Subjektu zein Destinatario) aurki daitezkeen 
(%52,8).  

 
Agian soberan legoke gogoratzea, Politika eta Biolentzia politikoari 

buruzko IUetan Ikutu politikoa erabatekoa dela. Baina, horrezaz gain, bestelako 
esparru tematikoa dutenetan ere (Gizarte eta Teknologia, eta, Ekonomian) 
Ikutu politikoaren marka oso nabarmena da ondoko taulan ikus daitekeenez. 

 
 

(116. grafikoa: TVEBIren IUen Ikutu politikoa x Gaia) 
 

         % horizontala 
 TVEBI 
 BAI EZ 
POLITIKA 99,6 0,4 
BIOLENTZIA POLITIKOA 90,5 9,5 
EKONOMIA 29,1 70,9 
KULTURA 8,3 91,7 
GIZARTEA+ TEKNOLOGIA 23,9 76,1 
KIROLAK - 100 
EGURALDIA - 100 
BESTEAK - - 

Esan bezala, hitzezko informazioan kontatzen dena zertaz den zehazten 
digu Gaiak. Halere, politikagintzaren super-presentzia IUen beste bi osagarrien 
bidez ere konproba daiteke: Subjektu eta Destinatarioen artean politika 
mundukoen kopurua.  

 
Subjektua da, zalantzarik gabe, Informazio Unitateetan agertzen den 

elementu aktiboena, berak adierazten digu esan/egiten denaren egile zuzena 
zein den. Subjektuak artikulatzen du aktibitate sozialaren nondik norakoa. 
Telenorteren albistegietan ateratzen dituzten Subjektuen bidez dakigu, 
proiekzio informatiboa lortzeko hainako garrantzi soziala nortzuei ematen 
dioten.  

Subjektuei azterketa maila bikoitza aplikatu diegu: pertsonalizazio maila 
eta tipologia sozio-politikoarena. Datuen azalpenaz hasi aurretik gogoratuko 
dugu nola albistegi desberdinetan aztertuak izan diren Subjektuak, sozio-
politikoki, lau tipologia multzoetan sailkatuak izan diren. Lehen biak (Instituzio 
politiko-administratiboa eta Erakunde politikoak) zuzen-zuzenean Politikarekin 
erlazionatuta daudenez, Botere Erakundeak izenaz ezagutuko ditugu. 
Hirugarrena botere-egituren inguruan mugitzen diren, Gizabanako espezialduei 
dedikatua da. Azkenik, Gizarte soila deritzogun multzo markatu dugu. Lau 
tipologia hauetatik kanpo gelditzen diren Subjektuen presentzia koantitatiboa 
oso eskasa da.  

 
Lehenago ere ikusi bezala, hitzezko informazioan ageri diren Subjektuen 

pertsonalizazioari dagokionez, lau dira multzo nagusien banaketa portzentuala: 
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Gizabanako soltea (%30,7), Talde Formala (%27,3), Talde Informala (%24,6) 
eta Instituzioa (%16,9).  

Artikulazio sozial maila desberdina erakusten duten lau multzo horietan 
politikaren presentzia oso markatua da. Esate baterako, nagusi den, 
Gizabanakoaren kasuan, albistegietan agertzen diren Subjektu solteetatik 
%29,5a Instituzio eta %38,8a Erakunde politikoetako  partaide gisa daude. 
Honek esan gura duenez, hitzezko informazioan Gizabanako solte modura 
ageri diren hiru Subjektuetatik bi Instituzio edota Erakunde politikoetakoak dira. 
Aldi berean, Talde Formalaren sailkapean sartu ditugunak, %59,4an, alderdi 
politikoak dira eta %29,5ean Gizabanako Espezialduak.  

Modu honetara, Instituzioaren etiketapean sailkatzen diren Subjektuak 
Estatu zentral zein autonomietako instituzioenak ageri dira.  

Esandakoa laburtuz, politika mundutik etorritako Subjektuen presentzia 
handia da eta ez bakarrik pertsonalizazio modura Instituzioa dutenen artean 
baizik eta Gizabanako solte eta Talde Formalekoen baitan ere.  

 
Subjektuen nortasun sozio-politikoari dagokionez, begien bistan gelditu da 

egun aginte-egituretan daudenak zein erakunde politikoetakoek lortzen duten 
agerpena pribilegiatua dela. Telenorteren IUetan erditik gora (%50,8) Botere 
erakundeetako Subjektuak dira, alegia: Instituzio politiko-administratibo (%23) 
gehi alderdi politiko eta sindikatuetako kideak (%27,8). Instituzioetako 
ordezkariak direnen hauei Gizabanako Espezialduak (%19,8) deitu ditugunak 
gehitu ezkero, %70,6ra heltzen da Sistema egituran sar daitezkeenen kopuru 
globala. 

Subjektuen izakera sozio-politikoari kasu eginez ari garen honetan, 
azpimarratzeko modukoa da norainoko pisua duten Estatu espainiarreko 
Instituzio politiko-administratiboek. Subjektu modura ageri diren Instituzioen 
artean autonomikoak nagusi badira ere, gobernu zentraleko ordezkariak, polizia 
edota espainiar gobernuko ministroak bezalakoek leku garrantzitsua 
eskuratzen dutelarik.  

 
Ikusi bezala, politikaren inguruan mugitzen diren Erakunde politiko (alderdi 

politiko eta sindikatuak) eta Instituzio politiko-administratiboen presentzia 
informatiboa, handia da. Bi tipologia sozio-politiko hauek gainera, 
pertonalizazioari dagokionez bereziak dira: pertsonalizazio bikoitza erabiltzen 
dutelako. Modu honetara, bi hauen bisualizazio diskurtsiboa, aldi berean, 
globala (instituzioaz ari denean) eta zehatza (instituzioaren izenean pertsonak 
aritzen direnean) izan daiteke. Bikoiztasun honek indar handia ematen die.  

Bestelako esparru sozio-politikoetan (Gizartea eta, maila apalagoan, 
Gizabanako espezialduak), Subjektuen presentziak etxura monolitikoagoa du 
hitzezko informazioan: Talde informala ala Gizabanako soltearena hautatuz.  

 
Esan dugu, azpiatal honen hasieran, Gaia eta Subjektuaz gain, 

Destinatarioen artean politika mundukoen presentziak indartu egiten duela lerro 
hauen ideia zentrala: politikagintzak berebiziko indarra duela TVEBIren 
albistegietan.  

Edozelan ere, gogoratu beharra dago, Destinatarioak zehazten digula nori 
zuzentzen zaion IUaren Ekintzak, nork jasaten duen Subjektuak Esan edo 
Egindakoa. Beraz, Destinatarioaren papera ahulagoa da IUan, Subjektu eta 
Ekintzaren hartzailea besterik ez delako.  
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Telenorten aurkitu ditugun Destinatarioen artean (elementu honen 
presentzia ez da %25,8tik gorakoa), pertsonalizazioari dagokionez, eta 
Subjekturarekin konparatuta desberdintasunak daude.  

 
Esate baterako, gora egiten du Talde Informalen kopurua (%39) eta 

mantendu-edo egiten da Talde Formalarena (%26,3) baina beherako bidea 
ezagutzen dute Instituzio (%10,4) eta Gizabanako solteek (%24,3). 

 
Datu horiek, tipologia sozio-politikoarenaz erlazionatuta, ikus daiteke 

politikaren indarra handia dela, Destinatarioen artean, Subjektuenaz 
konparatuta ahulagoa dela. Sozio-politikoki Destinatarioen artean Gizarte soilari 
dedikaturikoen kopurua da, askogatik, multzorik pisutsuena (%38,2). Atzeragoa 
datoz Instituzio politiko-administratiboak (%17,5) eta Erakunde politikoak 
(%25,3). Zeresanik ez, Gizabanako Espezialduek ezagutzen duten 
gainbeherakada.  

Politikak indarra galtzen duela Destinatarioen artean garbi dago. Baina, 
ezin da alboratu Botere erakundeek Destinatarioen %42,8a eskuratzen dutela, 
eta hauei Gizabanako espezialduen kopurua gehituz % 52,1ean jartzen dela 
portzentaia.  

Amaitzeko, aipamen labur bat "Besteak" delako multzoari, zeren eta, 
bertan kokatu dugun Talde armatuei buruzko Destinatarioen kopurua puztu 
egiten da, %9,7a lortu arte.  

 
 
5.7.4.2.7.-Lurraldearen definizio pribilegiatuak 
 
Albistegietako Ekintzak non gertatu eta norainoko eragina duten, agertzen 

diren Subjektu eta Destinatarioak nongoak diren eta, oro har, aipaturikoak 
izendatzeko erabiltzen diren esplizitazio geografikoen bidez jakin daiteke zein 
den haintzakotzat hartzen den territorioa. Telenorteri lau elementu horien 
ikerketa-patroia aplikatuz, zirriborratzen den lur-eremua, joku-esparrua eta, 
definizio lan horretan, zeintzuk aritzen diren jakingo dugu.  

 
 
a) Kokapen geografikoa eta bere esplizitazioa 
 
TVEBI, informatiboki, non kokatzen den, nongo berriak aukeratzen dituen 

eta hauen eragin informatiboa norainokoa den jakin daiteke bere edukina 
aztertuz. Kontuan eduki, Non/Noraino parametroen azterketan deskribatzen 
diren kokalekuak eta hauek izendatzeko erabilitako esamoldeak, igorlearen 
eskueran dagoela erabat. Ez hainbeste, Ekintzen eragina norainokoa izango 
den. Lehen biak, Telenortek duen lurraldetasunaren kontzeptuaz daude loturik. 
Bigarrena aldiz, notizia beraren edukinaz edota traszendentzia informatiboaz 
gehiago.  

 
Lehenago ere esan dugun bezala, Telenorten ez dira Estatu espainiar 

zein nazioarteko berriak sartzen. Ez bada, hauek hemen sortu edota hemen 
proiekzio informatibo zuzena dutela. Premisa horrenpean, Euskal Autonomi 
Elkartea da notiziak aukeratzeko orduan markatzen duen lur-eremua. Hortik 
aurrera, EAE, orohartuta (%28,2), eta lurralde autonomoaren hiriburuetan 
(%21,8) gertaturikoak dira gehien aukeratzen direnak. Bigarren maila baten 
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gelditzen dira EH-4 osoan (%18,6) gertatutakoak eta Estatu espainiarra (%10) 
sorleku modura dutenak.  

Beraz, EAEraino bitarteko Ekintzen kopurua %65,3an jartzen da 
TVEBIren albistegietan. Hori baino esparru zabalagoen presentzia ahula 
delarik: EH-4 kasuen ehuneko 18,6koa eta Estatu espainiarra 10az. 

Estatu espainiarrean gertatu eta hemen proiekzio informatiboa duten 
Ekintzen kopuruak, ehuneko hamarrean dagoena, esparru orokor horren 
presentzia markatzen du. Estatu espainiarraren agerpen erreferentziala beraz 
aipatzeko modukoa da.  

 
Ekintzen kokaleku nagusiak izendatzeko orduan oso ugariak dira "vasco", 

"Euskadi" eta "País Vasco" bezalako esamoldeak. Ikusia bezala EAErena da 
Telenorteren lan-eremu informatibo ere erreferentziala. Beraz, geo-esplizitazio 
horien esangura politikoa eta komunitate autonomoarena parekatu egiten dira.  

Leku-esplizitazioak egitea tele-kanalearen ardura izaten da neurri handi 
baten (%79,8) eta horretarako gaztelera da, zalantzarik gabe, gehien erabiltzen 
den hizkuntza.  

 
Bestalde, eta deskribatzen diren Ekintzek duten Eragin-esparru naturala 

norainokoa den aztertuta, soma daiteke, TVEBIk zabaldu egiten dituela 
gehiago begiak EH-4ra. Izan ere, Ekintza gehienen esparrua hiriburu, lurraldea 
eta EAE, bere osotasunean, baino zabalagoa dute Eragin-gunea. Beste 
erabatera esanda, Telenorten kontatzen direnak %49,6an bertara zabaltzen 
badute bere Eragin-esparrua, handia da, baita ere, autonomi elkartea baino 
zabalagoa dutenen presentzia. Notizien bidez eraikitzen/erreferentziatzen den 
lur-eremua EAErenaz gain EH-4ren ere (%28,9) agertzen da albistegietan. 

Ikusia bezala, Telenorte delako albistegiaren edukinean inplizitoa da EAE 
dela interesgunerik nagusiena baina hortik kanpora ere zabaltzen direla 
bestelako esparruak. Euskal Herri penintsularraren presentzia informatiboa 
proiektatua da.  

 
Telenorten, definitzen den lur-eremua, esplizitatzen den territorialitatean, 

kasu interesgarria da eguraldiaren berri ematen dutenekoa. Infografiko baten 
bidez ilustratu egiten da EAEren hiru lurraldeen tenperaturak eta egunean 
zehar edukiko dutenak. Mapak jokatzen du, zalantza barik, interesgune 
informatiboaren mugatzaile lana. EAEtik kanpoko erreferentzia bakarrak 
itsasoaren egoera ematerakoan somatzen da. Ahoz ere erabiltzen diren 
esplizitazio moetak ikutu geo-fisikoa dute ("el norte de la peninsula""en el resto 
del Cantábrico"). Bestalde, beti ere lurralde autonomoa erakusten duen mapa 
baten ilustrazioaz, "nuestros cielos", "nuestra zona" esamolde geo-
inplikatzaileak erabiltzen dira. Eguraldiari buruzko berrien bidez, mugatu egiten 
da interesgune geografikoa eta, informatiboki ere, isolatu egiten da EAE.  

 
 
b) Politikagintzaren territorialtasuna nagusi 
 
Politikaren esparru tematikoa eta bere inguruan mugitzen diren Subjektu, 

Destinatario eta Ekintzak ez dira albistegietan pantailaratzen diren bakarrak 
baina bai oparoenak eta, koalitatiboki ere, mamitsuenak. Hori dela eta, 
politikagintzak ezartzen duen lurraldetasunaren patroia nolakoa den aztertuko 
dugu.  
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Hasteko, esparru desberdinetara (EH4 eta EAE) zabaltzen diren Gaietan, 
zenbatekoa den politikagintzaren eragina aztertuko dugu, gero Subjektuen 
inpronta territorialari kasu egiteko. 

 
Arestian aipatu dugun bezala, informazioaren Subjektu, Destinatario eta 

deskribatzen diren Ekintzen kokaleku eta Eragin-tokiaren bidez erakusten da 
Telenortek lurraldetasuna nola ulertzen duen.  

Albistegiak zertaz diren eta jorratzen dituzten Gaien azterketaz ere soma 
daiteke tele-kanale bakoitzak, kasu honetan TVEBIk, zirriborratzen duen interes 
gunea eta kontzeptu tematiko-espaziala zeintzu diren. 

Ageri-agerian gelditzen da, TVEBIko notiziarioetan, Politikak aurkitzen 
duen garrantzi itzela. Ez bakarrik, tematikoki bera delako esparrurik oparoena 
(%35,4; Biolentzia politikoak gainera beste %5,2a eskuratzen du), baizik eta 
bestelako tematika duten IUetan ere Ikutu politikoak eragina duelako. Ikutu 
politikoaz bustirik ageri diren Gizartea eta Ekonomia bezalako gaietan, 
proiektatzen da Politikak duen indarra. Eta ezin da ahaztu, esparru tematiko 
honetaz ari garela, instituzio politiko-administratibo eta alderdi politikoen 
gorabeherak daudela lehen postuetan.  

Esandakoaren ildotik, Politikaz hitzegiten denean han edo hemengo 
instituzio eta alderdi politikoak aipatzeak markatzen du zein den Telenorteren 
jarrera territoriala. Horregatik, edukin tematiko desberdinek duten proiekzio 
espaziala arakatzea interesgarria da. Gu, ondoko lerroetan, balio estatistikoaz 
baino, nolako joera egon daitekeen ikusteko gurutzaketa bat aplikatuko dugu: 
nolako Gaia eta Ekintzaren Eragin-esparruaren arteko erlazioa bilatzea1.  

Gai desberdinekin erlazionaturiko lekuak aukeratzerakoan, kasu guztietan 
EAEren presentzia nagusia da. Halere, Politika, Ekonomia eta Kiroletan 
erabatekoa den bezala, ez da halakorik gertatzen bestelako esparru tematiko 
batzuekin. Biolentzia politikoaren kasuan, esate baterako, EH-4 da kasuen 
%26,1an erreferentziatzen den lekua, gainontzeko leku aipamenak herri zein 
hiriburu mailakoak direlarik. 

Gizartea eta Teknologia direnean hizpide, hiru leku agertzen dira 
notizigarrien: EAE (%22,6), Gasteiz (%16,2) eta EH-4 (%16,1).  

 
Baina, esan bezala, notizia kontsideratzen diren gertaerak non suertatu 

direnaz gain, interesgarria da jakitea norainokoa duten Eragin-esparrua. 
Parametro honetan ez dira Ekintza-tokiaren kopuru berberak ematen.  

TVEBIren hitzezko informazioan, aipatuena den Politika gaiak bi Eragin-
esparru zirriborratzen ditu, gehienbat: EAE (%40,1) eta EH-4 (%34,3). Honek 
esan gura duenez, IUa Politikaz denean, hamarretik lautan Euskal Autonomi 
Elkartea dela dibujatzen den interesgunea eta Eragin-leku modura. Esparru 
tematiko berean, kontatzen direnak Euskal Herri penintsularrera zabaltzen 
duela bere Influentzi-gunea hirutik behin.  

Gurutzaketa sintomatiko honekin segituz, Gizartea da EH-4 informatiboki 
gauzatzeko beste esparru tematiko nagusia. Gai honetaz direnen IUen eragina 
%29,4an EH-4ra zabaltzen da, eta EAEra ehuneko 11an. Ekonomia ere bada 
lurralde autonomoaz gaindiko itzala gehixeago zabalduko duen esparru 
tematikoa: EAE (%29,7) eta EH-4 (%12,9).  

Gainontzeko gaietan (Kultura, Kirolak eta Trafikoa) ez da EAEren muga 
gainditua izaten. Salbuespen bakar bezain imajinatzeko modukoan baizik: 
                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Biolentzia poltikoa. Koantitatiboki gutxi izan arren, esparru tematiko honi 
dedikaturiko IUak, kasuen %68,2an bere Eragin-esparrua EH-4ra zabaltzen du.  

 
Gai desberdinek ezartzen duten marka territoriala ikusita gero, ondoko 

lerroetan, lurraldetasunaren definizioan Subjektu desberdinek jokatzen duten 
paper hirukoitza: nongoak diren (geo-pol), non burutzen dituzten ekintzak eta 
norainoko Eragina duten landuko dugu. 

IUak dituen elementuen artetik, zentrala den Subjektuan fijatuko gara eta, 
bereziki, geo-mugatzaile modura jokatzen duen paperean. Izan ere, 
albistegietan ateratzen dituzten Subjektuen jatorri geopolitikoan bezala, beraiek 
erakusten duten Ekintza-esparrua eta Eraginarena aztertzea garrantzitsua da 
tele-kanalearen ikuspegia nondik-norainokoa den ikusteko. Hiru elementu 
hauen bidez jakin dezakegu, hain oparoa den politikagintzaren terrenu-
markatze horretan zeintzuk diren ageri diren parajeak.  

 
Telenorten ageri diren Subjektuetatik, erditik gora (%52,8) EAEkoak dira, 

ondoren datozelarik Euskal Herri penintsular (%26,1)eta Estatu espainiarrekoak 
(%10,6), besteak beste.  

Datu hauetatik atera daitekeenez, EAEtarren marka handia da TVEBIn, 
baina EH-4koen kopurua ere ez da ezkutatzeko modukoa.  

 
IUetan ageri diren Subjektuetatik laurden bat inguru (%23a) Instituzio 

politiko-administratiboetakoa da: EAEra mugatzen direnena nagusi da (%15), 
nahiz eta, Estatu espainiarreko instituzioen presentzia (%8) ez ahazteko 
modukoa izan. Modu berean Erakunde politikoen artean atxikimendu estatalista 
duten alderdi zein sindikatuen portzentaia tipologia sozio-politikoa honetakoen 
ehuneko 21,9ra heltzen da.  

Azkenik, aipatu EAErekiko atxikimendu autonomista sendoak ez diola ia 
inolako zirrikiturik uzten NFK-ri, lurralde autonomiko horretako Subjektu 
instituzionalen presentzia ez baita %1,9tik gorakoa.  

 
Erraz uler daitekeen moduan pertsonalizazioari dagokionez bi dira 

politikak erabiltzen dituen ereduak: Instituzioa eta Talde Formalarena. Halere, 
Gizabanakoaren errekurtsoa beti dute zabalik bi pertsonalizazio moeta hauek.  

Subjektuaren pertsonalizaziori begiratuta, Telenorten Instituzioak agertzen 
diren gehienetan berorren marka territoriala EAErekin (%58,1) identifikatuta 
ageri zaigu. Bigarren mailan baten, baina kopuru handiaz ere (%26,3), Estatu 
espainiarra datorrelarik. Nola ez, Euskal Herriak bere osotasunean ez du 
Telenorten inolako pertsonalizazio modu instituzionalik ezagutzen.  

Talde Informalei dagokionez ere, EAEren presentzia markatua da oso: 
Subjektuen %72,1a Euskal Lurralde Autonomokoak direlarik.  

Azkenik Talde Formalen jatorri geopolitikoa, EAE baino zabalagoa izaten 
da proportzioa handiagoan. Talde Formaletako Subjektuak identifikatzen 
direnean, %53,1an, EH-4koak izaten dira, zalantzarik gabe, alderdi politiko 
asko atxikimendu abertzalea (EH-4koa) dutelako.  

Ondoko grafiketan ikus daiteke nolako jatorri geopolitiko desberdina duten 
hiru Subjektu pertsonalizazio hauek: Talde Informala, Formala eta Instituzioa. 

 
(117. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuen nortasun  
sozio-politikoa x Subjektuaren nortasun geopolitikoa) 
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Albistegietan presentzia duten Subjektuek Non burutzen dituzten Ekintzak 

eta, hori bezain garrantzitsua den, Norainoko proiekzio sozio-politiko eta 
informatiboa duten aztertuko dugu ondoko lerroetan. Izan ere, IUetan kontatzen 
diren Ekintzen osagarri geopolitikoak ere, tele-kanaleak duen lurraldetasunaren 
pertzepzioaren islada kontsidera baitaitezke. Azterketa lan honetan gehienbat 
politikagintzaren inguruan mugitzen diren Subjektuen kasura mugatuko gara.  

 
Telenortek, informatiboki, gehien kontuan hartzen dituen notizi-kokalekuen 

artean EAEko hiriburuak (%22,2), EAE (%28,2) eta EH-4 (%18,6) daude.  
Ondoko bi tauletan ikus daitekeenez, TVEBIn agertzen diren Subjektuek 

burutzen dituzten Ekintzak EAE, bere osotasunean, tope modura hartzen dute, 
neurri handi baten. Telenorten, Instituzioek Egin/Esaten dituzten gauza 
gehienak Donostia, Bilbo eta bereziki Gasteizen izaten dira, edota, EAEko 
lurraldeetan edo, multzorik oparoena den Euskal Autonomi Elkartea osorik 
hartuta. Gainontzeko esparru territorialetan gertaturikoak oso gutxitan dute 
lekua Subjektu Instituzionala den kasuetan. Agian, aipatzeko modukoa da 
Subjektu Instituzionalek, Estatu espainiarrean gertaturikoetan hartzen dutela 
parte. 

Erakunde Politikoek, agian hauen artean alderdi eta sindikatu abertzaleen 
partaidetza handia delako, burutzen dituzten Ekintzetatik %31,9 Euskal Herri 
penintsularrean gertaturikoak izaten dira. Halere, EAEko hiriburuetan eta EAE 
bere osotasunean hartutako Ekintzen kopurua %49,2koa da.  

Bestelako Subjektuen nortasun sozio-politikoetan, antzerakoa izaten da 
joera: EAEraino bitarteko kokalekuak izaten dituztela Ekintza-toki.  

Gizarte soila ere, Telenorten ahoz agertzen den bezala, EAEko hiriburu, 
lurraldea zein EAEn gertaturiko Ekintzetan sartuta aurkitzen da nagusiki. EH-4 
deitu duguna kasuen %15,1ean ageri da Ekintza-toki modura.  
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(118. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuen nortasun  
sozio-politikoa x Ekintza-tokia) 1  

 
         % horizontala 
 HER+

H 
E.HIRI IRUIN E. 

PRO 
EAE NFK- EH-4 EH-7 

INSTITUZIOAK 6,4 13,5 - 19,9 31,9 7,1 7,1 - 
ERAK. POLITIKOAK 2,7 27,6 - 3,2 21,6 - 31,9 - 
GIZARTEA 2,2 18,3 - 15,1 32,3 - 15,1 - 
BIZT. BEREIZTUAK 8 27,6 - 5,7 32,2 1,1 11,5 2,3 
BESTEAK 25 15 - - 25 - 25 - 
 

                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Telenortek aipatzen dituen IUen koka-lekuaz gain, berebiziko garrantzia 

du Ekintzak Norainoko proiekzioa duten jakitea. Kanale honetan 
erreferentziatzen diren esparru territorial nagusienen artean daude EAE eta 
EH-4. Bestelako lur-eremuetan inzidentzia dituzten Ekintzak ez dira gehiegi 
aipatuak izaten. Edozelan ere, azpimarratzeko modukoa da Herri, hiri, eskualde 
edota Hiriburuetan proiekzioa ezagutu duten Ekintzak aurkitzen direla kasuen 
%48,2an. Baina, kopuru globalagoak aztertuz, EH-4 Eragin-toki modura bere 
garrantzia du. Ekintza-toki baino gehiagotan izaten da Euskal Herri 
penintsularra beraien ondorioak ezagutuko duen eremua.  

 
Subjektu desberdinek, eta bereziki kopuru aldetik hain oparoa diren 

Instituzio eta Erakunde politikoak, egin/esanikoek duten Eragin-tokia aztertuko 
dugu ondoren. Eta horretarako, komenigarria da Ekintza-tokien kasuan ematen 
ziren parametroak gogoratzea: EAEra mugaturiko Ekintzak zirela nagusi 
bereziki Instituzio eta Gizabanako Espezialduen kasuan; baita ere, proportzio 
baxuxeagoan, Erakunde politiko eta Gizartean.  

Eragin-esparruei dagokionez, EAEren indar informatiboa itzaltzen ez den 
arrren, EH-4ra zabaltzen diren Ekintzen Eragina aipatzeko modukoa da.  

Politikagintzara dedikatzen diren Subjektuen kasuan, Instituzioak eta 
Erakunde politikoak, jarrera arras desberdina hartzen dute Eragin-tokiaren 
kasuan. Instituzio politiko-administratiboek EAE dute influentzia-gune 
nagusiena. Bertara "heltzen" diren Ekintzaz informatzen da gehienbat. Halere, 
gora egiten du EH-4koen portzentaia. 

Erakunde politikoei dagokionez, Euskal Herri penintsularrarena da 
esparrurik oparoena baita EAE, bere osotasunean, eta EAEren hiriburuetan 
eragina dituztenen kopurua gehituta ere. Datu hauetan ikus daitekeenez, 
alderdi zein sindikatuek burutzen dituzten Ekintzek EAErena baino proiekzio 
zabalagoa dute.  

Orain sakonduko ez dugun arren, Gizarte soilari dedikaturiko Ekintzen 
eragina ez da EAEtik gorako eremuetara ateratzen ia inoiz.  
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(119. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuen nortasun  
sozio-politikoa x Eragin-tokia1)  

 
         % horizontala 
 HER+

H 
E.HIRI IRUIN E. 

PRO 
EAE NFK- EH-4 EH-7 

INSTITUZIOAK 3,5 6,4 - 17,7 26,2 1,4 27,7 - 
ERAK. POLITIKOAK 1,1 16 - 3,9 23,2 - 44,8 - 
GIZARTEA 2,2 11,1 - 17,8 33,3 1,1 12,2 - 
BIZT. BEREIZTUAK 5,9 14,1 1,2 5,9 36,5 1,2 12,9 3,5 
BESTEAK 21,1 5,3 - - 21 - 42,1 - 

 

                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Beraz, eta esandakoaren ildotik, EAEren lurraldetasun informatiboa 

eraikitzeko orduan berebiziko papera jokatzen dute Sistema-egituraren barneko 
Subjektuek: Instituzio politiko-administratibo, Erakunde politiko eta Gizabanako 
Espezialduek. Mugatzen autonomikoarena markatuagoa da, igorleak gehiago 
kontrolatzen duen elementuan, alegia, Ekintza-tokian. Horregatik, Ekintza-tokiei 
dagokionez atxikimendu autonomista oso handia den bezala, eta Euskal Herri 
penintsularrera oso gutxitan zabaldu, bestelakoa da Eragin-esparruen joera.  

Notiziatzen diren Ekintzen proiekzioan, EH-4ren presentzia markatuagoa 
da. Erakunde politikoen kasuan are eta handiagoa.  

Euskal Herri penintsularraren aurkezpen eta gorpuzte mediatikoan, 
Eragin-tokiak jokatzen du primerako papera, beraz.  

 
 
5.7.4.2.8.-Instituzio politiko-administratiboen zentralitate soziala 
 
Lehenagoko lerroetan esana dugun legez, informazio-saioetan agertzen 

diren Subjektuen artean instituzioetakoek (Erakunde politiko eta Gizabanako 
Espezialduekin batera) eskuratzen duten papera zentrala da. Instituzioen lan-
dinamikaren berri emanez markatzen da albistegietako bloke tematiko 
nagusiena. Aldi berean TVEBIk, Instituzio autonomikoek duten aginte-
eremuaren marka territoriala birsortuz, EAEren gorpuzketa politiko-soziala 
gauzatzen du.  

 
Baina esandako horietaz gain, Instituzio politiko-administratiboek duten 

agerpen mediatiko pribilegiaturaren bidez,  egungo joan-etorri soziala eta 
botere-egituraren dinamika definitzen dira. Ondoko lerroetan ikusiko dugunez, 
Instituzio politiko-sozialei positibotasuna atxikitzen zaie beraien eginkizunetan 
eta, notiziarioetan, kontsentsualitate geruzaz estali. Instituzio politiko-
administratiboak guztientzako lanean ari direla eta denon ongizatea (Ekonomi, 
Politika eta gai sozialetan) bermatuz. 

 
Esan dugu lehenxeago ere, Sistema-egituraren barne lerrotzen direla 

Erakunde politiko, Gizabanako Espezialdu eta Instituzio politiko-
administratiboak. Gu, dena dela, eta ikerketa honetan Instituzio politiko-
administratiboek duten izakera bereiztuari bere lekua utzi asmoz, azken 
honetan zentratuko gara.  

Metodologia azaltzerakoan zehaztua izan den bezala, Gizartea aipatzean 
biztanleria, jende multzo ez-artikulatua edota behin-behinekoa eraketa duenaz 
ari garen bezala, Instituzioak beste muturra errepresentatzen du. Instituzio 
politiko-administratiboaz aldiz, sistemaren botere eta eraketa maila gorenaz ari 
gara, edozein delarik duen aginte-esparrua: udala, diputazioa, eskualdea, 
autonomia edota estatua.  

Gizarteari dedikaturiko ondoko azpiataletik inferitu ahal izango dugunez, 
Instituzio eta Gizartearen arteko harremana Nork-nori ardatzean mugitzen da. 
Instituzioak markatzen duen joku-arau, esparru geografiko eta harreman 
moetan ageri da jiran Gizartea.  

Instituzio politiko-administratiboek informatiboetan lortzen duten 
zentralitatea maila guztietan gauzatzen da: IUa bere osotasunean hartuz, 
egiten dituen Ekintzen kalifikazioan, dituen Destinatariotan fijatuz edota nolako 
Gaiekin harremantzen den aztertuta.  
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Albisteak osatzen duten Informazio Unitateak aztertuz, beraien 
osotasunean, nabaria da Instituzioek hauetan jasotzen duten tipifikazioa. 
Telenorten, egungo boterearen ikuspegitik positiboak ala negatiboak kontsidera 
ote daitezkeen hitzezko informazioak aztertuta, ikus daitekeenez bi muturrak 
dira nahiko markatuak: altuena da positiboak (%52,3) kontsideratutako IUak 
baina baita ere azpimarragarria da negatiboak (%19,6) direnak. Gainontzeko 
IUak (%28,1) neutraltasunaren inguruan mugitzen dira. Beraz, hamar IUetatik 
bost positiboak eta bi negatiboak dira.  

Positibo/negatibotasun joku honetan Instituzioek nolako tokia aurkitzen 
duten konproba daiteke ondoko grafikoan. Bertan ageri denez, Instituzioei 
buruz hitzegiten denean, oraindik ere, gorago egiten du positibotasunarena 
(%63,8) eta behera negatibotasuna (%14).  

 
(120. grafikoa: TVEBIren Subjektuen nortasun Instituzionala x IU-osotasunean 

hartuta) 
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Informazio Unitatea bere osotasunean hartutako 

positibo/negatibotasunaren ardatza gutxi balitz, ondoren ikusiko dugunez 
Ekintza eta bestelako parametroetan Instituzioak bere "aurpegirik" onena 
erakusten du.  

Telenorten markatua da Esateaz erlazionaturiko Ekintza kopurua. 
Albistegietan deskribatzen diren Ekintzak neurri handi batean prozesu 
berbalekin lotu daitezke: gertaerak baloratuz, deskribatuz edota desiuak 
adieraziz. Gauzak Egiteaz erlaziona daitezkeen Ekintzen kopurua ez da beraz 
%47,8tik gora jartzen. 

Erizpide orokorrak horrela, Instituzioen papera Ekintza berbalekin lotuago 
egongo zela bazirudien arren, Egintzen kopurua altuagoa du Telenortek. 
Instituzio politiko-administratiboen agerpen telebisiboa gauzak Eginez da eta, 
hori baino gehiago, gauza positibizatuak Eginez. 

Ondoko grafikan ikus daiteke zein den Instituzioek burutzen dituzten 
Ekintzen banaketa portzentuala. 

 
 

(121. grafikoa: TVEBIren Subjektuen nortasun  
Instituzionala x Ekintza moeta) 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  456

 

Esan Egin
0

10

20

30

40

50

60

70

Suj. soziopol.Instituzioa

Orokorrean  
 
 
Bigarrenean grafikoa honetan agertzen da Ekintza desberdin artetik 

zeintzuk positibo, negatibo ala neutro gisa sailkatu daitezkeen. Kolpean ikus 
daitekeenez, Telenorteren IUen Ekintzak orokorrean hartuz ematen den 
kopuru-banaketa aldatu egiten da Instituzio politiko-administratiboen kasuan: 
behera egiten du negatiboena eta oso gora positiboena.  

 
 

(122. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektu Instituzionala x Ekintza 
kontsents/konflikt) 
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Behin eta berriro esan dugun bezala, Destinatarioak adierazten digu 

Ekintzan Egin/Esanikoa nori zuzendua den. Beste era batera esanda 
Subjektuak norekin edo norengan duen eragina. Instituzioak IUen Subjektu gisa 
aritzen direnean, Gizartea da Ekintzaren jasolea proportzioa oso altuan. 
Sistema-egituraren barne kokatu ditugun bestelako bi kasuetan (Erakunde 
politiko eta Gizabanako Bereiztuak) ere altu samarra da Gizartea Destinatario 
modura dutenena. Edozelan ere alderdi politiko eta sindikatuez aritzen denean, 
Destinatarioa neurri handi baten maila bereko tipologia sozio-politikoa dutenak 
agertzen dira. Hau, da, diskurtso endogamikoa sortzen da Erakunde politikoen 
artean. 

Ondoko grafikuan ikus daitekeenez, Instituzioengandik etorritako Ekintzak 
Gizarteari zuzendua dira kopuru altuenean. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(123. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuen nortasun sozio-politikoan Instituzioa 
x Destinatarioaren nortasun sozio-politikoa) 
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IUetan Subjektu modura Instituzioak kokatuak direnen kasuetan jorratzen 

den Gaiaz arituko gara ondoren. Beheragoko grafikan ikus daitekeenez, Estatu 
espainiar zein autonomikoak ateratzen direnean hiru dira aipatzen diren 
esparru tematiko oparoenak: Politika, Ekonomia eta Gizartea. Hiru horiek dira 
Instituzioen zeregina arrazoitzen dutenak, hala da behintzat albistegietan 
agertzen denaren arabera.  
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(124. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuen nortasun sozio-politikoan Instituzioa 
x Gaia) 
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Telenorteko Informazio Unitateak bere osotasunean aztertu ditugunean 

ikusia bezala, Subjektu modura Instituzioak ageri direnean positibotasunaren 
tonuak gora egiten du eta beherakoa neutraltasunak eta negatibotasunak. 
Gaiaren kasuan ere antzerakoa da joera. Instituzioak direnean IUaren 
Subjektuak, jorratzen diren Gaiak gehiagotan izaten dira positiboak eta 
gutxiagotan neutro eta negatiboak. Subjektu Instituzionalaren presentziak eta 
lanak gehiagotan positiboak kontsidera daitezkeen esparruetara dedikatzen 
dira.  
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(125. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun sozio-politikoan 

Instituzioa x Gaia pos/negat) 
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5.7.4.2.9.-Gizarte desartikulatuaren irudia 
 
Telenorten ageri diren Subjektuen "erradiografia" koantitatiboa 

egiterakoan azaldu dugun bezala, bi parametroen bidez neur daiteke gizarte 
baten baitan ematen diren egituraketa sozial deberdinak: pertsonalizazio maila 
eta nortasun sozio-politikoa. Aipaturiko horien arabera, TVEBIn altua da 
Gizabanako solte gehi Talde Informalen presentzia markatzen duten 
Subjektuen kopurua Izan ere, multzo horrek Talde Formal gehi Instituzioarena 
baino portzentaia handiagoa eskuratzen baitu.  

Pertsonalizazio mailak albistegietan agertzen diren Subjektuen nortasun 
soziala adierazten digu: subjektu sozial soil, kolektibo edo instituzionala den 
esanez. Ikusia bezala, Telenorten, modu ez-artikulatuak, eraketa kolektibo 
edota instituzionalik ez dutenen kopurua oso altua da (%24,6 gehi 
Gizabanakoen artean Instituzioetako ordezkariak ez diren %5,8a-edo). Baina, 
pertsonalizazioaren parametroari komenigarria da nortasun sozio-politikoarena 
gehitzea, Subjektua zein eta nolakoa den jakin ahal izateko. Bi hauen 
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gurutzaketatik atera daiteke norainokoa den Gizartearen baitan Talde 
Informalen presentzia. 

 
 
 
 
 

(126. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun sozio-politikoan Gizartea 
x Subjektuaren pertsonalizazio maila desberdinak) 
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Ondoko lerroetan zehaztuko dugunez, Gizarteak Subjektu modura, 

konparatiboki baxua du partizipazioa, ez aldiz Destinatario gisa. Egin/Esaten 
denaren jasolea da gehiagotan Gizartea. Gainera, Gizartearen inguruan 
eratzen diren Ekintzak eta Gaiak, kopuru handi baten, konfliktibitatea dute 
lagun. Ikus dezagun banan banan komentatu ditugun hauek eta beste hainbat 
aspektu. 

 
Sistema-egiturapean lerrotzen diren tipologia sozialak aginte politiko-

administratiboan daudelako (Instituzio politiko-administratiboak), bere inguruan 
aritzen direlako (alderdi politikoak eta sindikatuak) edota Gizabanakoak izanik 
nolabaiteko azpimarraketa hierarkiko-soziala (Gizabanako Berezituak) dutelako 
sailkatu ditugu batera. Horiek dira IUetan, kasuen %70,6an, Subjektu papera 
eskuratzen dutenak.  

Gizartea, soziologikoki biztanle multzorik oparoena badu ere, albistegietan 
lortzen duen presentzia %25,4ra besterik ez da iristen Telenorten. Gizarteaz ari 
garenean, tipologia sozial multzo zabal batez ari gara edozelan ere: biztanleria 
eta langileria orohartuta, hiritar solteak, delinkuenteak eta, alderdi politikoena 
bezalakoa ez baina eraketa sozial minimoa duten mugimendu sozialak, 
besteak beste. Kolektibitate ez-artikulatuak izatea da duten elementurik 
definigarriena. Gizartea da biztanleria zein langileriaren errepresentazio 
estatistikoa egiteko oinarria. Multzo berean ere kokatzen dira agintearen 
antipodatan mugitzen diren talde marjinaldu eta baztertuak. Esan dugun bezala 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  461

Telenorten ageri diren lau IUetatik baten Gizartea ageri da. Koantitatiboki beraz 
presentzia dexentea du gizatalde modura eratu ezta artikulazio minimorik ez 
duen honek.  

 
 

(127. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun  sozio-politikoan 
Gizartearen osaketa) 
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Segidan datozen adierazpen eta grafikuen bidez ikusiko dugu Gizartearen 

errepresentazio informatiboak nolako ñabardura dituen bestelako Subjektuen 
tipologia sozialekin alderatu ezkero.  

 
Instituzio politiko-administratiboaren (Sistema-egituraren partaide den 

heinean) papera oso markatua da TVEBIn, berak zehazten digu nork 
Egin/Esaten duen zer eta nori. Instituzioak kokatu ezkero "nork" horretan "nori" 
partikulan Gizartea jarri beharko genuke ondoren ikusiko dugun informazio 
koantitatiboaren arabera.  

 
Informazio Unitatearen tonu orokorra adierazten digu "IUa bere 

osotasunean" parametroak. Berak diosku IUa oroharturik, positibotasunak ala 
negatibotasunak agintzen duen. Subjektu gisa Gizartea dugun kasuetan IUak, 
Telenorteren IU guztiekin eginiko bataz bestekoa baino karga negatibo gehiago 
du, behera egiten du positibotasunak eta antzera mantendu neutraltasunak. 
Gizartea beraz, negatibotasunaz jantziriko IUetan agertzen da, sarriago, 
TVEBIren informazio-saioetan.  
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(128. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun sozio-politikoan Gizartea 
x IU-osotasunean) 
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Biztanleria, langileria eta hiritar soilen errepresentaziorik mardulena duen 

tipologia sozialen Ekintzak moetak, Telenorten bataz beste globalaren inguruan 
kokatzen da, alegia bost bat puntuko diferentzia Egitearekin erlazionaturiko 
Ekintzen alde. 

Gizarteak burutzen dituen Ekintzen artean %46,8an Esatearekin 
erlazionatzen dira, eta gainontzeko ehuneko 53,2an Egitearekin.  

 
Gainera, komenigarria da, Gizarteak burutzen dituen, Ekintza horien 

karakterizazioa nolakoa den aztertzea, alegia positiboa, neutroa ala negatiboa 
kontsidera daitezkeen. Eta, IUa bere osotasunean esana bezala, hemen ere, 
neutraltasuna eta positibotasunak behera egiten dute portzentualki, Gizarteak 
buruturiko Ekintzen artean negatibotasuna gisentzeko. 

Grafikan irakur daitekeenez, Gizarteak aurrera eramaniko Ekintzen artean 
%40 positiboak, %37,5 negatiboak eta %22,5a neutroak dira.  

 
(129. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun sozio-politikoan Gizartea 

x Ekintza kontsen/konflikt) 
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Subjektuak diren bezala Ekintzak planteatzen duenaren egileak, 

Destintzaileak zeini zuzendua den adierazten digu. Telenorteren hitzezko 
edukinean arakatuta gero, Gizarteak Destinatario modura duen papertzarra 
azpimarratu daiteke. Bestelako tipologia sozio-politikoen kopuruek behera 
egiten duten bezala (Erakunde politikoena mantendu egiten da lehen esaniko 
joera endogamikoa dela eta), Gizartea Destinatario gisa duen kopurua indartu 
egiten du. Esan eta egiten direnen jasole, sufritzaile eta, edozein kasutan, 
hartzailea da Gizartea.  

 
 

(130. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektua eta  
Destinatarioaren osakera) 
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"Subjektua-Destinatarioa" ardatzean, Gizartea lekutu gura izan ezkero 

bigarren paperean ugariago agertzen da. Subjektu modura aldiz, ordenu 
honetan agertzen zaizkigu sarriago: Gizabanako Espezialduak, Gizartea bera 
eta Instituzioak.  
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(131. grafikoa: TVEBIren IUen Destintzaileen nortasun sozio-politikoaan 

Gizartea x Subjektuaren nortasun sozio-politikoa) 
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Ikusi dezakegun bezala, Gizarteak Gizartearentzako Esan/Egiteaz gain, 

Gizabanako Espezialduen "mezuen" jasole gisako kopurua handia da, baita ere 
Instituzioek bidalitakoak. Bi hauen gehi Erakunde politikoen kopuruak gehituz 
ikus daiteke norainokoa den Gizartea Destinatario gisa dagoenean Sistema-
egituraren tipologiak, Subjektu gisa, duen presentzia: %68,3a delarik. 

 
Telenorteren hitzezko informazioan jorratzen diren Gai desberdinen 

artean bi dira nagusi: Politika (%35,4) eta Gizartea (%31,1).  Politikak duen 
zentralitatea begien bistan gelditu da aurreko azpiatalean, beraz orain 
Gizartearen izakera tematikoari egingo diogu kasu.  

Gizartea, Zientzia eta Teknologia esparru tematikoaren baitan, 
biztanlegoari buruz dauden espezifikoetan, Euskal Herriaren osaketa 
heterogeneoa eta xehetuaren irudia proiektatzen da. Ondoren, herritargoari 
buruzko azpiataltxotik gizabanako zein kolektibo desberdinei buruzko tipologiak 
atera ditugu. Bertan "normalduriko" gizartearen irudia ematen dituzten 
tipologien aldamenean marjinalian bizi direnena aurki daiteke: 

 
 -Erakunde sozialak eta beraien ekinak...................... %2 
 -Gizartea oro har: familia, sozializazioa.................. %12,5 
 -Legez kanpoko gertaerak................................................ %26,5 
 -Gutxiengo eta marjinalduak......................................... %6,8 

 
Gizartea denean deskribitzen ari denaren Subjektua, esku artean 

informatiboki edukitzen den Gaia Gizartea bera da gehienetan. Kopuruz 
distantzia handira Ekonomia eta Politika ageri dira.  
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(132. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun  
sozio-politikoan Gizartea x Gaia) 
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Gizartea Subjektu modura ari den kasuetan, proportzio handiz, Gizarte 

eta Teknologiari buruzko Gaiak dira jorratzen direnak, baina baita ere 
Ekonomia eta Politika. Gai hauen artean, beti ere Gizartea Subjektu gisa 
dugunean, negatibotasuna markatuagoa da, bestelako Subjektuekin baino. Ikus 
esanikoa ondoko grafikoan : 

 
 
 
 
 
 

(133. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun  
sozio-politikoan Gizartea x Gaia konts/konf) 
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5.7.4.2.10.- Konfliktibitatearen presentzia informatiboa 
 
Beti kontsideratu izan da egungo ordenu politiko-sozial eta legaletik kanpo 

zeuden berriek erraza zutela albistegietarako bidea: notizigarriak ziren. 
Telenorteren informatiboetan ere, egungo ordenu politiko-legalaren ikuspegitik 
onargarriak direnak notiziatzen badira nagusiki, gatazka desordenua eta istilua 
planteatzen dutenak ere aurkitu daitezke kopuru altuan. Neutraltasuna baino, 
positibo ala negatibotasuna ondo definiturik ageri da Telenorten. Bi muturrrak 
ageri dira garbiago markatuak albistegi honetan. Agintean daudenen 
parametroetatik konfliktiboak direnetan zentratuko gara gu, negatibotasunari 
informatiboki nolako itxuraketa ematen zaion aztertzeko asmoz.  

Gatazkaren presentzia informatiboa maila desberdinetan neurtu dugu: IUa 
bere osotasunean hartuz lehenengo eta, gero, Informazio Unitateen baitako 
elementuetan arakatuz: Gaia, eta Ekintza negatiboak agertzen direnean nolako 
Subjektu eta Destinatarioak aurki daitezkeen. Bi adar hauetatik joko dugu 
ondorengo lerroetan, Telenorten nabarmena den konfliktibitatea nola, zertaz 
eta nork sortu eta zeinengan eragina duen azalduz.  

 
Informazio Unitateen azterketa azalekoenak erakusten digu nola 

Telenorteren edukinean, egungo ordenu politiko-legalaren ikuspuntutik, erdia-
edo (%49,7) positibo modura etiketatu daitezkeen. Aldiz ehuneko hogeira 
iristear da negatibotasunaren marka dakartenak (%19,6). Neutralak kontsidera 
daitezkeen IUen kopurua %28,1ekoa da.  

Baina, IUaren ikuspegi orokor batek nodik-norako nagusienak erakusten 
badigu, hitzezko informazioan unitateetan (IU) gehiago sakonduz, 
negatibotasunaren pisua areagotu egiten dela konproba daiteke. Esate 
baterako IUetan jorratzen diren Gaietatik %30,7a negatiboak dira eta ahoz 
azaltzen diren lau Ekintzetatik batek-edo (%23,3) negatibotasunaren karga du. 

Datu hauek eta segidan landuko ditugunen bidez, albistegietan kontatzen 
direnak neurri handi baten negatiboki kontsideratu direla esan daiteke. Aldi 
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berean, proportzionalki gutxiago dira Subjektu desberdinek burutzen dituzten 
Ekintza negatiboak.  

 
Albistegietara iristen diren Informazio Unitateen Kateetatik (IUK) %34,4a 

positiboak dira, %21,9 negatiboak eta gainontzeko %43,8a neutroak. IUKen 
ikuspuntu orokorretatik IU mailako ikerketa zehatzagoetara jeitsiz: positiboen 
kopuruak gora egiten du asko (%52,3) eta beheratsuago kokatzen da 
negatiboena: %19,6an.  

Kopuru global hauetan gehiago miatuz, Gai desberdinen presentzia 
neurtu gura izan dugu.  

Hitzezko informazioan esaten denaren arabera, Telenortek bi Gai nagusi 
ditu positiboki tratatzen dituenen artean: Politika (%36,1) eta Gizartea (%30,3). 
Baina, aldi berean, negatiboak kontsideratu daitezkeenen artean Gizarteak 
lehentasun handia du (%41,9). Geroxeago dator Ekonomia ehuneko 24az.  

Ondoko grafikan, negatiboak kontsidera daitezkeen Gaien banaketa 
portzentuala ageri da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(134. grafikoa: TVEBIren IUk bereosotasunean  
negatiboak x Gaia) 
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Gizartea, Zientzia eta Teknologiari buruzko Gaiek sufritzen duten 

negatibizazioa beste bikin bakarrik konpara daiteke: Biolentzia politikoa eta 
Ekonomiarekin. Hiru esparru tematiko hauek agertzen diren bakoitzean 
altuagoa eduki arren positibotasunaren marka, negatibotasunarena beste 
Gaietan ezagutzen ez duen mailara iristen da.  

    
Egungo ordenu politiko-legalaren ikuspegitik negatiboki kontsideratuak 

izan diren IUetan gehien agertzen diren Subjektuak, nola ez, sozio-politikoki 
Gizartea eta "Besteak" delako multzoetan kokatzen dira. Gogoratzekoa da nola 
Gizartearen baitan tipologia desberdinak sartu ditugun: biztanleria, langileria, 
marjinalian bizi diren azpikomunitateak, talde ez-eratuak, e.a. Eta, 
"Bestelakoetan" jarri ditugu, beste batzuen artean, Talde armatuak.  

Esan beharrik ez legoken arren, IUak bere osotasunean hartuta 
negatibotasunari so eginez ageri den nortasun sozio-politikorik markatuena 
Gizartearena da, hamabost puntuko diferentzia ateratzen diola Erakunde 
politikoak delakoari. Ondoko grafikan azaleratzen da  negatibotasunaren marka 
nola banatzen den Subjektu desberdinen artean. 

 
 
 
 
 

(135. grafikoa: TVEBIren IUak bere osotasunean negatiboak x 
Subjektuaren nortasun sozio-politikoa) 
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Positiboki kalifikatuak izan diren IUen artean azaltzen diren Subjektuak 

Instituzio politiko-administratibo, Erakunde politikoak eta Gizabanako 
Espezialduak daude, alegia, Sistema-egituraren ordezkariak. 

 
Negatiboki tipifikatuak izan diren IUen artean, Subjektuaren nortasun 

sozio-politikoa aztertu dugunean, esan dugu Gizartea ageri dela, portzentualki, 
lehen postuan (% 38,5az). Bada, IU negatiboetan agertzen diren Destinatarioen 
tipologian ere Gizarteak du indar gehien, eta Subjektuen kasuko kopuruak 
handituz gainera. Telenorteren ikerketa koantitatiboari ekin diogunean esan 
dugun bezala handia da Destinatarioa duten IUen artean Gizartea dutenen 
kopurua. Orain, IU horien artean negatiboak kontsideratuak izan direnetatik, 
%44,8a, Gizartearen nortasun sozio-politikoa daukatenen Destinatarioak direla 
esan dezakegu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(136. grafikoa: TVEBIren IUak bere osotasunean  
negatiboak x Destinatarioa) 
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Gorago aipatu dugun modura, Destinatarioen artean Gizartea beti dago 

presente, baina positibotasunez beteak diren IUetan ere lehena izan arren 
(%39,7az), bestelako tipologiek ere, portzentualki, bere lekua dute: Erakunde 
politikoak (%22,1) eta Instituzio politiko-administratiboak (%16,8). 

 
Orain arte Informazio Unitatearen itxuraketa orokorrari egin badiogu kasu, 

ondoko pasarteotan Subjektua, Ekintza eta Destinatarioak aztertuko ditugu 
negatibotasunarekin konbinatzen direnean egoera nolakoa den azalduz.  

Hitzezko edukinaren azterketari heldu diogunean esana bezala, 
Subjektuek eta Ekintzek definitzen dute Informazio Unitatearen izakera. 
Subjektuak burutzen du Ekintzan azaltzen dena, azken hau positiboa, neutroa 
eta negatiboa kontsidera badaiteke ere. Negatiboki tipifikatu ditugun Ekintzen 
artean daude jasolea erasotu, aurre egin edota kaltetu nahi dutenak.  

 
Sozio-politikoki sailkatu ditugun lau multzo garrantzitsuenen Subjektuak 

ez dira modu berean agertzen informatiboetan. Subjektu batzuk, Sistema-
egituraren barne daudenak (Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde 
politikoak eta Gizabanako Espezialduak askozaz ere gehiagotan positiboak 
diren Ekintzak burutuz ageri dira. Aldiz, Gizarteak burutzen dituen Ekintzetatik 
%37,5 negatiboak dira eta %40 positiboak. Beraz ia parra gelditzen da negatibo 
zein positibotasuna erakusten duten Ekintzen kopurua, Gziartearen kasuan.  

Gizabanako Espezialdueta Instituzio politiko-administratiboen agerpen 
mediatikoan hirukoiztu egiten da ia Ekintza positiboak (%64,5 eta 52) burutuz 
agertzen direnean negatiboak (%20,3 eta %14,5) baino.  

 
 

(137. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektu modu  
desberdinak x Ekintza konf/konts) 
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Aurreko grafikan agertu ez arren, "Besteak" deritzogun tipologia sozio-

politikoan, Talde armatuak dauden ezkero, burutzen dituzten Ekintzen 
negatibotasun maila oso altuan (%65) dago, kontsentsualak direnak %30ean 
kokatzen direla kontuan hartzen badugu.  

 
Subjektuak aurrera eramaten dituen Ekintzak zertaz diren, zelako Gaiekin 

erlazionatuta dauden eta, aldi berean, Gai horiek positibo ala negatibotasunaz 
jantzirik dauden ikusiko dugu orain. Izan ere, Subjektuen tipologia desberdinak, 
Gaiari dagokionez, kontsentsu eta konfliktibitateari dagokionez oso desberdin 
aurkeztuak izaten dira albistegietan. Orain arte demostratu dugun bezala, 
Gizartea, tipologia sozio-politiko modura hartuta, negatibotasuna agerien duena 
da. Joera hori azpimarratu egiten da baita nolako Gaiekin erlazionatuta ageri 
den aztertuko dugun aldagai honetan. Gizartea Subjektu modura duten IUetan, 
aipatzen den Gaia negatiboa izaten da kasuen %45,2an, eta positiboa bakarrik 
ehuneko 36an. Tipologia honen kontrara, bestelako guztietan (Talde armatuak 
bere baitan duen "Besteak" salbu) askozaz ere markatuagoa da Gai 
positibizatuekin lotuta agertu izana. Ondoko grafikan ikusi dezakegunez, 
Instituzio politiko-administratiboak markatzen du Gai positiboekin erlazionatuta 
egotearen gailurretako bat. IUa zertaz den informatzen duen Gaia, Instituzioak 
Subjektu modura dutenen kasuan positiboa da beraz.  

 
 

(138. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuaren nortasun  
sozio-politikoa x Gaia positibo/negatibo) 
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Orain arte, Subjektu desberdinek nolako Ekintzak egiten zituzten 

(positiboak, neutroak ala negatiboak) eta zertaz ziren deskribaturiko temak 
aztertu dugu. Orain, negatibotasunak Telenorteren albistegietan duen 
presentzia garrantzitsuari buruzko azalpen honi, ondoko lerroetan, 
kontsentsualak ala konfliktiboak zirela esan den Ekintzek nortzurengan izaten 
duten eraginaren azalpena gehituko diogu. Alegia, positiboak ala negatiboak 
diren Ekintzek nolako Destinatarioak ezagutzen dituzten, informatiboetan 
esaten denaren arabera.  

Destinatarioen nortasun sozio-poltikoan arakatu dugunean ikusia bezala, 
altua da Telenorten Gizartea, Egin/Esaten denaren jasole gisa, planteatzen 
dutenen kopurua. Erakunde politikoak datoz atzetik, Instituzio politiko-
administratibo eta Gizabanako Espezialduei alde handia atereaz.  

Ekintza moeta desberdinek (positiboak, negatiboak zein neutroek) ez 
dituzte beti Destinatario berberak ezagutzen. Esate baterako kontsentsualak 
kontsideratu izan diren Ekintzen artean nagusi dira Gizarteari zuzendurikoak 
(%42,7), atzetik datozelarik Instituzio eta Erakunde politikoei luzatutakoak. 
Konfliktiboki kalifikatu izan diren Ekintzen Destinatarioak ere maila altuagoan 
dira Gizarteari (%26,2) begira burututakoak. Baina azken kasu honetan 
desberdintasunak ez dira hain handiak lau tipologia nagusienen artean, ondoko 
grafikoan ikusi daitekeenez.  

 
 
 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  473

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(139. grafikoa: TVEBIren IUen Ekintza pos/negat x Destinatarioaren nortasun 
sozio-politikoa) 
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5.7.4.2.11.-Hitzezko informazioaren azterketa koantitatiboa: sintesia 
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Telenorteren hitzezko informazioaz zabaltzen den Euskal Herriaren 
errepresentazioak Politikagintzan du oinarri sendoenetakoa. Esparru tematiko 
horren inguruan artikulatzen dira bestelako elementu garrantzitsuenak: 
harreman sozialen Subjektu eta Destinatarioak nortzu eta nolakoak diren; 
gizabanako, kolektibitate zein instituzioentzako joku-arauak zelakoak diren eta, 
guzti hauekin definitzen den esparrua geo-komunitarioa nolakoa den. Horrezaz 
gain, egiten den Gizartearen (tema modura baina baita ere Subjektu sozial 
gisa) proiekzioak albistegiaren hitzezko informazioaen osakera baldintzatzen du 
neurri handi baten.  

Ondoko lerroetan, TVEBIren azterketa hitzezkoaren emaitza koantitatibo 
garrantzitsuenak laburtuko dira, beti ere, bereizgarriak kontsideratu izan diren 
osagarrietan gehiago sakonduz.  

 
Aipatu dugun politikagintzaren nagusitasuna hitzezko informazioaren 

bizpahiru alor orokorretan gauzatzen da: tematikoki politikak gai modura duen 
pisuan, lurraldetasunaren definizioan jokatzen duen paperean eta harreman 
politiko-sozialen nondik norakoa markatzean.  

 
Tematikoki, Telenorteren hitzezko informazioan bi dira Gairik oparoenak: 

Politika (Biolentzia politikoa gehitu ezkero: %40,6az) eta Gizartea (%31,1az). 
Baina gainera, politikaren ikutuak bestelako esparru tematikoetara zabaltzen du 
bere eragina, beste hainbat alorretan polikagintzaren marka utziz: TVEBIren 
Informazio Unitateen %52,8a politikaz bustirik ageri da.  

Politikagintzak bereganatu egiten du gainera IUen elementurik 
garrantzitsuena: Subjektua. Ageri diren Subjektuetatik Gizabanako 
(instituzioetako bozeramaileak direnak), Talde Formal eta Instituzioen 
pertsonalizazioa ezagutuko dutenen kopurua altua da, Talde Informalaz 
alderatuz. Politikagintzak bestalde Subjektuen nortasun sozio-politikoa 
definitzerakoan lehentasuna izango du: Instituzio politiko-administratiboa, 
Erakunde politiko eta Gizabanako Espezialduen kopurua albistegietan agertzen 
direnen %70,6ra heltzen da. Sistema-egituratik kanpo gelditzen denetatik 
Gizarteak %25,4a eskuratzen du. 

 
Politikagintzaren egileek, alegia Sistema-egituraren barnean daudenek, 

erakusten duten nagusitasun koantitatiboak artikulatu  egiten ditu gainera 
(ikuspegi positibizatuaz) harreman sozialak.  

IUa bere osotasunean aztertuta, Instituzio politiko-administratiboak 
daudenean askozaz ere altuagoa da positibotasuna. Modu berean, Instituzioek 
burutzen dituzten Ekintzen artean "egiteaz" lotuta daudenak "esateaz" baino 
kopuru altuagoa lortzen dute. Aldi berean, Ekintza positiboen maila gora doa 
eta negatiboena behera.  

Instituzioen Destinatarioa kasuen %35,8an Gizartea da. Bestelako 
kasuetan endogamiko samarra da, Gizabano Espezialduena salbu, horretan 
ere Gizartea da Destinatario nagusiena.  

Albistegietan informatzen denaren arabera, Instituzioak honako hiru 
esparru tematikoa hauekin erlazionatzen dira: Politika, Ekonomia eta, 
beheraxeago, Gizartea. Informatzen zaigunaren arabera, Instituzioak horietara 
dedikatzen dira, hau da, marko modura eta gizartearen oinarrizkoak diren 
gauzetara.  

 
Albistegietan, sozialki zeregina dituzten egileen nortasuna eta papera 

markatzeaz gain, hauen joku-esparrua eta lurraldea definitzen dira. 
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Lurraldetasunaren definizioan, Telenorten proposatzen diren mugarriak 
Instituzio politiko-administratiboenarekin bat datoz.  

Lurraldea definitzeko orduan, non gertatu eta non eragina duten 
deskribatzen diren informazioak erabiltzeaz gain, azaltzen diren Subjektu eta 
Destinatarioen jatorri geopolitikoa lagungarri da.  

Telenorten notiziatzen diren Ekintzei dagokionez, EAE  eta EAEraino 
bitartekoak dira nagusiki markatzen dituen esparru informatiboak. Atzerago 
datoz EH-4  eta Estatu espainiarra hartuko dutenak.  

Leku-izen eta esplizitazio geokomunitarioen bidez, TVEBIn, parekatu 
egiten dira "vasco", "Euskadi" eta "País Vasco" Euskal Herriarekin. Tele-
kanaleak erabiltzen dituen esplzitazio hauen bidez parekatu egiten dira 
semantikoki esparru autonomikoa, eta bere instituzio politiko-administratiboak, 
eta Euskal Herria.  

Eragin-tokiei dagokionez, beraz notiziaren proiekzio geo-informatiboaz ari 
dena, handia da EAEren garrantzia. Behera egiten dute esparru estuak 
(hiriburuak, herriak...) mantendu EAE eta gora egiten du EH-4k. Euskal Herri 
penintsularra inplizitoki somatzen den interes-esparrua da.  

Estatu espainiarraren erreferentzialtasun globalak ere bere lekua du: 
erakusten diren Ekintzetarako kokaleku gisa eta baita ere Estatu espainiarreko 
jatorri geopolitikoa duten Subjektuen erabileran.  

Baina, aipatutatakoaz gain, Gaietan esan dugun Politikaren super-
garrantzia (tema eta ikutu politikoan ere) lurraldetasunaren definizioan ere 
isurtzen da: esate baterako IUetan ageri diren Gai politikoetatik proportzio 
handiena EAEkoena bada ere, interesgarria da Estatu espainiarreko 
Instituzioen gain aritzen denak eskuratzen duen kopurua.  

 
Telenorteren hitzezko informazioaren laburpena egiten ari garen lerro 

hauen hasieran esan dugun bezala, Politikak eta Gizarte Gaiek duten 
nagusitasunak bestelako osagarri diskurtsiboak baldintzatzen dituzte.  

Gizartea ere, tematikoki, Gai garrantzitsua da, sozio-politikoki Destinatario 
modura duen presentziaz hartu-eman sozialen eredua zirriborratzen du eta 
ondorioz Instituzioaren garrantzia markatu. Gainera, Gizarteaz egiten den 
errepresentazio mediatikoak bere baitan integratzen ditu Euskal Herriaren 
osakera soziala nolakoa den (nortasun kolektiboa) eta bere baitan dauden 
elementu kontsentsual eta konfliktiboak. Ideia hauek landuko ditugu orain, labur 
bada ere. 

 
Gizarteak, soziologikoki alor zabala izaki, TVEBIren informatiboetan 

betetzen duen papera osagarria dela esan daiteke. Sistema-egituraren 
konplementagarririk oparoena da, zalantzarik gabe.  

Hauek dira Gizartearen nortasuna definitzen dituzten elementuetako 
batzuk. Pertsonalizazio mailan eta baita ere sozio-politikoki Subjektu sozial ez-
artikulatu modura ageri da bere baitan sailkatzen diren Subjektuen nortasuna 
oso desberdina delarik. IUaren Gaia Gizartea denean, honen aurpegi 
desmenbratua, marjinalia eta legez-kanpoko Ekintzez josia ageri da. IUaren 
Normaltasunaren ertzetan bizi direnen presentzia garrantzitsua da.  

Gizartea Sistema-egituraren barruko Subjektuen Destinatario pribilegiatua 
da.  

Subjektua Gizartea denean, Gaia Gizartea eta Teknologia izaten da 
kasuen erdian, baina Ekonomia eta Politika %15aren inguruan kokatzen da. 
Hori bai, negatibotasuna oso altua da (gainditu egiten du kontsentuaren 
portzentaia) Gizartea Subjektua den kasuetan jorrratzen diren Gaietan.  
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Gizartea Subjektu modura burutzen dituen Ekintza asko egiteaz lotu 
daiteke. Baina, gora, oso, egiten du negatiboen kopurua, ia parean jarriz 
positiboak eta negatiboak. Aipatzen ari garen konfliktibitatea bestelako mailatan 
ere gauzatzen da: IUa bere osotasunean hartuta, altuagoa du (bataz bestean 
baino) negatiboatasunaren kopurua, behera egiten du positibotasunak.  

 
Ezin da esan Telenorteren albistegietan negatibotasuna markatuagoa 

duen informazioa nagusi denik. Izan ere, TVEBIn atzematen dira, maila 
guztietan, bi muturrak: negatibotasuna eta positibotasuna, neutraltasuna 
ahulagoa delarik. Subjektu sozio-politiko tipologietan markatuagoa da 
negatibotasuna positibotasuna baino kasu baten: Gizartea. Negatibotasuna 
markatua duten Gaien artean Gizartea da nagusi, gero dator Ekonomia eta 
atzerago Politika.  

 
 
5.7.4.3.-Edukin ikonikoa 
 
5.7.4.3.1.-Segmentu Ikonikoa 
 
Ondoko lerroetan, IUK desberdinetan zenbatu diren Segmentu 

Ikonikoaren edukinean murgilduko gara. Hasieran, gertaera nola birsortzen den 
aztertuko dugu, nolako irudien bidez pantailaratzen den aztertuz. Gero, irudi 
horiek zabaltzen duten informazioan arakatuko dugu: esparru tematikoa eta 
positibo/negatibotasun ardatza. Eta azkenik, ahoz eta ikonikoki eskeintzen den 
informazioaren arteko erlazioak nolakoak diren landuko dugu.  

 
 
a) Irudien balio errepresentazionala 
 
Irudien osagarri formalagoa den Soporte ikonikoa aipatu dugunean ikusi 

dugu nola Dinamikoak diren erabilienak, geroago datozelarik irudi Bikarioak eta 
Utilitarioak, eta, forma Mistoen kopurua baxua dela.  

Orain, irudien bidez gertaerara noraino hurbiltzen garen aztertuko dugu. 
Sei dira kontuan hartu ditugun balio errepresentazionalen tipologiak: 
Mediatzailea, Sinbolikoa, Metonimikoa, Anbientala, Akontentziala eta, azkena 
eta urriena, Zarata dakarrena. Grafikan ikusi daitekeenez, Akontentziala da 
gehien erabiltzen dena, Mediatzailearen aurretik, eta oso atzera utziz 
Sinbolikoa, Metonimikoa eta Anbientala.  

 
 

(140. grafikoa: TVEBIren SEGIen Balio errepresentazionala) 
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Grafikan ikusia bezala, Telenortek gehien (%48,6) irudi Akontentzialak 

erabiltzen ditu, alegia, gertaera izan deneko toki, denbora edota egileekin 
erlazionaturik dagoena, zuzen zuzenean. Akontentzialitateak, hurbiketa mailarik 
altuena eskeintzen duen bezala, kopuruz bigarrena da irudi Mediatzailea, hau 
da, esatari edo eledun bat erakusten dutenen imajinak. Grafikan agertzen den 
bezala, bi hauetaz gain bestelako irudi moetak, beti ere balio 
errepresentazionalaren arabera sailkatuta daudenen tipologiak batera eman 
daitezkeela ahaztu barik (beraz portzentaien gehiketa globalak ez du zergatik 
ehun eman beharrik).  

 
 
b) Irudien edukina 
 
Imajinetan ageri dena aztertu ahal izateko bi elementuetan fijatuko gara: 

tematikoki zertaz den SEGIa eta nolako konnotazioak dituen. 
Tematikoki, neutroak edo definigaitzak diren irudien kopurua altua da 

Telenorten, besteak beste Mediatzaileak (bereziki Tb profesionalak) agertzen 
diren bakoitzean ezin delako zertaz ari den esan. Edonola ere, edukin 
tematikoa defini ezina duten hauetaz gain honako hauek dira temarik 
presenteenak: Politika, Gizartea eta Ekonomia. Hiru nagusi hauek eta 
gainontzekoak agerpen proportzioa ageri da honako grafikoa honetan: 

 
 

(141. grafikoa: TVEBIren SEGien edukin tematikoa) 
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Ikonikoki dibujatzen den esparru tematikoa eta lehenago ikusi dugun 

hitzezko informazioarena bat datoz Telenorten. Politikaren nagusitasuna, 
areagotua ikonikoki, eta Gizartea eta Ekonomia beti lehen postuetan egoteak 
konfirmatu egiten ditu IUK mailan eta gero IUan markatu izan diren tendentzia 
nagusienak.  

 
Irudietan agertzen denetik deduzituriko temaz gain, imajinetan bestelako 

elementu sinboliko-erreferentzial eta geografikoak ager daitezke. Telenorteren 
kasuan, eta esangura sinboliko-erreferentzialei dagokionez, begien bistakoa da 
alderdi politikoen distingigarriak erabiltzen direnean, hauek EH-4koak izaten 
direla (%39,1), baina oro har EAEra mugatzean bestelako erreferentzialtasunak 
zokoratu egiten dituela: banderak ageri direnean %19,5ean ikurriña hutsean 
bada ere %2,2an espainiar gorri eta beiegiaz batera ageri da. Armarriak edota 
edifizio ofizialak azaltzen direnean EAEkoak dira %22,9an.  

Beraz, alderdien logoez aparte, erreferentzialtasun sinbolikoa EAErakoa 
da eskeintzen dena, eta Estatu espainiarrarena presente dagoelarik hainbat 
kasuetan.  

 
Ikonikoki erakusten den esparru geografikoari dagokionez, hauek dira hiru 

nagusienak: ugariena EAE da (%57,6), EH-4 gero (%27,5) eta hirugarren 
postuan dago Estatu espainiarreko bestelako enplazamenduen irudiak (%8,9). 
Esplizitazioa ezagutuko duten enplazamendu geografiko horiek pantailaratzeko 
bi mekanika dira erabilienak Telenorten: printerra (%45,3) eta bandera zein 
edifizio ezagunak (%38,4) erabiltzea.  

 
Agertzen diren irudietan "usaitu" daitekeen konnotazio anbietalei 

dagokionez, TVEBIn neutraltasunak du lekurik oparoena (%76,7), 
positibotasuna adierazten dutenena %14,7ra heltzen da. Egungo ordenu 
politiko-legalaren ikuspegitik negatiboak kontsidera daitezkeen jarrera edota 
gertaerak SEGIen %8,6an agertzen dira.  
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Segmentu Ikonikoen baitan miatuz ari garen azpiatal honekin amaitzeko, 

irudien bidez eta ahoz informatzen denaren arteko erlazioan fijatuko gara.  
Oro har, Telenorten ikusi eta entzun daitekeenaren arteko harremana 

normaltasunean oinarritzen da. Alegia, koherentzia/distortsioa tipifikatzeko 
orduan, neutroak kontsideratu ditugun aurkezle eta bestelako mediatzaileen 
paperaz gain, koherentzia da nagusi. Distortsioren bat planteatzen den 
kasuetan beti da hitzezko informazioaak elementu dramatiko gehiago dituela 
irudiak baino.  

Sinkronia/Asinkronia neurtu gura izan dugunean ere, neutraltasuna nagusi 
den arren, sinkronikotasuna da irudi eta testuaren arteko erlazioa ondoen 
definitzen duena.  

Azkenik, eta elementu ikonikoen autonomia ala dependentzia markatu 
izan dugunean, begien bistakoa da (ugariena den neutraltasuna alde batera 
lagata) irudien dependentzia dela gauzarik garrantzitsuena. Irudiek ez lukete 
zentzu gehiegirik edukiko ahoz informatzen denaz batera izango ez balitz. Izan 
ere, autonomia modu bakarra "sufizientziaz" izendatu duguna da eta kopuruz 
maila apalean mugitzen da.  

 
 
5.7.4.3.2.-Aktantea 
 
Telenorteren Aktante ikonikoei dedikaturiko azpiatal honetan, lehendabizi 

emaitzen azalpen deskribatzailea egingo dugu, bigarren partean erlazionalaz 
arituko garelako.  

 
Oinarri Metodologikoak azaltzerakoan idatzi dugun bezala, albistegietan 

zerbait Egin/Esaten aurkitzen ditugun pertsonaiak dira Aktanteak. Azpiatal 
honetan 490 Aktante horien izakera telebisiboaz gain, nolako nortasuna duten, 
zelako Ekintzak burutzen dituzten eta nortzurekin erlazionatzen diren aztertuko 
dugu.  

 
Telenorten pantailaratzen dituzten hamar Aktanteetatik bik Mediatzaile 

papera jokatzen dute bai Tb profesionalak direlako (%7,3) edo instituzio zein 
talde formal baten eledun gisa agertzen direlako (%12,7). Gehiengoarena den 
kasuan aldiz, Aktantea ez da Mediatzaile lanetan ari, hau da, ez du kamarari 
begira deklaraziorik egiten.  

Koalitatiboki, berba egiten ari direnek berebiziko garrantzia dute 
deklaraziorik egiten ez dutenekin alderatuta. Lehenen artean daude bi multzo 
nagusi: kazetariak (%7,3) direnak eta nstituzio zein talde formal baten 
bozeramale modura agertzen direnak (%9,8).  

Honako grafikoa honetan azaltzen dira TVEBIn agertzen diren Aktante 
desberdinek duten funtzio telebisiboa:  
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(142. grafikoa: TVEBIren AKTen funtzio telebisiboa) 
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Agian esan beharrik ez legoke, baina aipatuko dugu hemen nola, 

telebistaratzen dituzten pertsonaia Ez-Mediatzaileen artean, gizonezko soltea 
nagusi den arren, bestelako tipologiak ere presente dauden.  

Ikusentzuten ari garen Aktantea Tb profesional bat denean 
gizabanakoarena da pertsonalizazio maila ia bakarra. Gainera, gizonezkoaren 
papera %69,4ra heltzen den bezala emakumezkoena ez da 27,8tik gora 
jartzen.  

Guztiz bestelakoa da herritar soil, gertaeretan ikusle edo lekuko modura 
edota inkestatuak izan diren Aktanteen pertsonalizazio maila, horietan 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  481

singularitatea azpimarratzen da, gizabanakoa, baina gizon eta emakumezkoen 
arteko kopuruak ia orekatuta daude.  

 
Aktanteen artean edozein delarik funtzio telebisiboa, altua da 

monolitismoa adinari dagokionez, geroago ikusiko dugun bezala. Baina, 
imajinatzekoa denez, 18-65 urte bitarteko mugetatik bestelakoen ordezkaritza 
erakusten duten bakarrak dira Ez-Mediatzaileak eta guk "Besteak" deitu 
ditugunak: kalean ari diren biztanleak, inkestatuk, lekukoak... 

 
 
a) Aktanteen nortasunean sakonduz 
 
Irudietan ageri diren pertsonaiak, Aktanteak izendatu ditugunak, sarri 

beste batzukin interaktuatzen agertzen dira. Bigarren hauek Ko-Aktanteak deitu 
ditugu. Lehen pasarte hauetan Aktantei buruz mintzatuko gara, sozio-politiko 
zein geopolitikoki nolakoak diren zehaztuz eta baita beraien nortasunaren 
bestelako elementuetan fijatuz.  

 
Hitzezko informazioaren Subjektuen kasuan egina bezala, irudietan 

agertzen direnen nortasun sozio-politikoan bost izan dira markatu ditugun 
tipologia nagusienak, goitik-behera kopuruz ordenaturik: Gizartea (%29,1), 
Gizabanako Espezialdua (%28,3), Erakunde politikak (%24,6) eta Instituzio 
politiko-administratiboak (%16,6). Hauetatik kanpo dago "Bestelakoen" multzoa 
ehuneko 1,4az. 

Ikusi dugun bezala, ahozko diskurtsoan baino presentzia ikoniko gehiago 
dute Gizartea eta Gizabanako espezialduek, mantendu egiten da Erakunde 
politikoena eta, aldiz, beherako joera garbia dute Instituzio politiko-
administratiboek.  

Sistema-egituraren barruan dauden Aktanteen kopuruak gehituz, 
%69,5era heltzen da Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde politikoak 
eta Gizabanako espezialduena. Egungo aginte-sistematik kanpo beraz 
Gizartea %29,1az.  

Azken tipologia honen baitan azpimarratzekoa da zenbaterainoko 
presentzia telebisiboa duen biztanleria eta baita langileriak ere. Modu berean 
Gizabanako espezialduen artean pisu gehien dutenak Erakunde sozio-
kulturaletako ordezkariak dira.  

Diskurtso informatiboan egile batzuk duten bisualizazio erraztasunak 
eragin handia du Aktante modura duten agerpen mailan. Alegia, IUK-ren 
barruan badaudela Aktante batzu ugariago agertzen direnak besteak baino, 
esaten denaren ilustratzaile ikoniko modura lorterrezagoak eta onartuagoak 
direlako: mediatzaile modura agertzen diren adituak, alderdi politikoetako 
bozeramaleak, herritar soilak kaleetan daudela.  

 
 
 
 
 
 

(143. grafikoa: TVEBIren AKT sozio-politikoa) 
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Aktanteen pertsonalizazio mailari dagokionez, TVEBIren datuen arabera, 

erditik gorakoa da pertsona soltea dutenak (%51,7) geroago datorrelarik bikoa 
(%10), hirutik bosterakoa (%14,5) eta hortik gorakoen (%23,9) presentzia. 
Grafikan ikusi daitekeenez, indibidualtasuna da, zalantzarik gabe, 
pertsonalizazio modurik erabiliena TVEBIren telebistagintza informatiboan. Hala 
eta ere, gizabanakoen artean begiratu ezkero gizonezkoen super-presentzia 
soma daiteke. Telenorten ikus daitekeen emakume bakoitzeko sei aldiz 
gizonezko gehiago dago. Izan ere, emakumezkoak agertzen direnean bi 
egoeretan izaten da: Aktantea Gizartearen partaide delako ala, bigarrena, 
Gizabanako Espezialduen parte gisa bisualizatua izan delako.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(144. grafikoa: TVEBIren AKTen pertsonalizazio maila) 
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Pantailaratzen diren pertsonaien adinari dagokionez, nabarmena da 

monolitikotasuna, %93,1an hemezortzi eta hirurogeita bost urte bitartekoak 
baitira. Hori baino gazteagoen presentzia ez da 0,4tik gorakoa, eta erretiraturik 
daudenena %2,9koa da. Gainontzekoak, hau da edade desberdinetakoen 
nahasketa ikusten den taldeena, 3,7ko da portzentaia.  

 
Aktanteen nortasun sozio-politikoa eta pertsonalizazio mailaren arteko 

erlazioan miatu ezkero,  berehala ikus daitekeenez, Sistema-egituraren barruan 
daudenen agerpena beti indibidualizatuagoa izaten da Gizarte soilarena baino. 
Ondoko grafikan ikus dezakegu nortasun sozio-politiko desberdinen baitan 
gizabanakoaren pertsonalizazioa noraino erabiltzen den. Kontuan har 
Gizarteaz ari garenean oso gutxitan ematen dela pertsona soltearen 
pertsonalizazioa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(145. grafikoa: TVEBIren AKTen nortasun sozio-politikoa dutenen artean 
pertsonalizazioan Gizabanakoa) 
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Telenorten pantailaratzen dituzten pertsonaietatik erditik gora (%55,7) 

elakoak dira, %21,6ak Euskal Herri penintsularreko jatorria du eta 
gainontzekoen tipologia geopolitikoen kopuruan oso baxua da. Agian, 
koalitatiboki bada ere, aipatzeko modukoa da Estatu espainiarretik etorritako 
Aktanteen maila: %4,1a.  

Datu batzu orokorrean hartuz, Euskal herritarren presentzia Aktante gisa 
%78,9ra heltzen da.  

 
Hitzezko informazioaz Subjektuak eginikoa kontatzen den legez, 

pantailaratzen dituzten pertsonaiak zertan ikusten ditugun da hemendik aurrera 
landuko dugun elementu ikonikoa. Bisualizatzen dituzten Ekintzen artean lau 
tipologia markatuak izan dira: Esateak, Egite modifikatzaileak, Egite erritualak 
eta Egoteak. Ikus dezagun ondoko grafikan nola Egite modifikatzaileak diren 
nagusi Telenorten, Egite erritualak eta Egonean daudenen maila baxu samar 
mantentzen den bitartean.  

 
 

(146. grafikoa: TVEBIren AKTen Ekintzak) 
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Ekintza ikoniko hauen konnotazioak ez kasu gehinetan (%80) 

normaltasunaren barruan mantentzen dira. Oso altua da neutralak direnen 
kopurua, kontsentualak direnena %18ra heltzen den bitartean. Bisualizatzen 
dituzten ekintzen artean dagoen konfliktibitate maila oso apala da: %2koa.  

 
 
b) Ko-Aktanteen izakera informatiboa 
 
Pantailaratuak izaten diren pertsonaien artean, Aktantea zentrala den 

bezala, Ko-Aktanteak borobildu egiten du ikusentzunezko narrazioa: Ekintza 
jaso edota Aktantearekin hartu-emanetan dagoelarik. Aktanteen azterketa 
egiten aritu garenean esan dugun bezala, Segmentu Ikoniko guztiek ez dute 
Aktanterik. Modu berean, Aktante guztiak ez dira Ko-Aktante batez lagundurik 
pantailaratuak izaten. Esandakoa datuz erakutsiz: Telenorten Aktanteak 
agertzen direnetatik bakarrik %41,2an dute Ko-Aktantea aldamenean.  

 
Telenorten agertzen diren 202 Ko-Aktanteek sozio-politikoki ere, 

Aktanteekin antza haundia dute. Sistema-egituraren barruan kokatzen diren 
hiru tipologiak %72,6ko kopurua lortuz bistan gelditzen da norainokoa den 
agintearen harmailetan kokaturik daudenen agerpen telebisiboaren garrantzia. 
Izan ere, Ko-Aktanteen artean Gizabanako espezialduek (%30,9) berebiziko 
presentzia dute, baina handia da baita ere Erakunde politikoena (%23,6) eta 
Instituzio politiko-administratiboena (%18,1).  

Gizarte soilari dagokionez, Ko-Aktanteen kopurua %26,3ra iristen da, 
beraz tipologia desberdinen artean bigarren maila eskuratuz. 

Ko-Aktanteei dagokionez ere, handia da Gizarte soilaren errepresentazio 
maila, bisualiza-errazagoa izan daitekeelako beste tipologia batzuk baino.  

Ikus beheragoko grafikan, nagusi diren bost tipologia sozio-politikoen 
banaketa: 

 
 

(147. grafikoa: TVEBIren Ko-AKTen nortasun sozio-pol) 
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Ko-Aktante modura pantailaratzen diren pertsonaien jatorri geopolitikoari 

kasu eginez, markatua da oso EAEra mugatzen direnen kopurua. Euskal 
Lurralde Autonomokoak direnen portzentaia 52,8koa den bezala, EH-4koena 
%21,6koa da. Horietatik kanpo, bestelakoen banaketa portzentuala oso xehea 
da, grafikan ikusi daitekeenez.  

Euskal Herria bere osotasunean hartuta, bertako Ko-Aktanteen 
portzentaia 75,8ra iristen da, alegia, Aktanteena baino puntu gutxi batzuk 
atzerago.  

 
 
 
 
 

(148. grafikoa: TVEBIren Ko-AKTen nortasun geopolitikoa) 
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Azalpen deskribatzailea egin ondoren ondoko puntuetan, ikerketa 

koantitatiboaren azalpen erlazionala egingo dugu, alegia, aldagai desberdinen 
arteko gurutzaketa suposatzen duena.  

 
c) Sistema-egituraren bisualizazio/zentrikotasuna  
 
Segmentu Ikonikoen ikerketari ekin diogunean esan bezala, Telenorten 

begien bistakoa da Politikak betetzen duen esparrua. Irudietan agertzen 
denaren arabera Politika bera, Gizartea eta Ekonomia dira presentzia gehien 
eskuratzen dutenak. Politikak, tema ikoniko modura, erakusten duen 
nagusitasuna, Aktante eta Ko-Aktanteen kopuruan ere gauzatzen da segidan 
ikusi ahal izango dugunez.  

Aktante zein Ko-Aktanteen artean markatu ditugun bi adar nagusienak 
dira Sistema-egitura eta Gizartea. Bigarrena populazioa, soziologikoki 
artikulazio maila txikia ezagutzen duen jende multzoenaz ari bada, lehenaren 
nortasuna guztiz bestelakoa da. Sistema-egituraren etiketapean kokatzen 
ditugun Aktante eta Ko-Aktanteak botere-egituraren barne edo inguruan ari 
dira.  

Sistema-egituraren baitan horrenbeste Aktante eta Ko-Aktante egoteak 
eramaten gaitu esatera: sozio-politika instituzionalaren munduko pertsonaien 
bisualizazio maila (%69,5) oso altua dela Telenorten.  

Aktanteei dagokionez, Gizartearen (%29,1) multzo zabala alde batera 
utzita momentuz, Sistema-egitura jaun eta jabea da. Gizabanako 
Espezialduena (%28,3) da pisu gehien duen multzoa bertan zenbatzen direlako 
albistegietan hain ugariak diren Tb profesionalak. Baina horrezaz gai, Sistema-
egituraren barruan, Erakunde politikoen (%24,6) multzotzarra dago. Azkenik, 
Aktanteen artean Instituzio politiko-administratiboen kopurua ehuneko 16,6koa 
da.  

Ko-Aktanteei dagokionez, antzerakoa da portzentaien banaketa tipologia 
sozio-politiko desberdinen artean. Agian aipatzeko modukoa da Gizabanako 
Espezialdu eta Instituzio politiko-administratiboen kopuruek gora egiten dutela 
eta Erakunde politiko eta Gizartearena mantendu.  
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Erakutsi dugu hasieran Sistema-egituraren kideek nolabaiteko 

preponderantzia ikonikoa dutela albistegietan. Agerpen azpimarratu hori 
demostratuz ikus dezagun zelako Ekintzak burutzen dituzten eta zein Ko-
Aktanteekin erlazionatzen diren.  

Boterearen harmailetan mugitzen diren Instituzio eta Erakunde politikoen 
Aktanteak gehienbat gauzak Esaten ikusten ditugu. Burutzen dituzten Ekintzen 
artean hori, berba egiten jardutea, nagusi den arren Egonean daudenen irudiak 
ere asko dira. 

Gizabanako Espezialduen  egoera bestelakoa da, hauen parte hartzea 
gehiagotan izaten da gauzak Egiteaz erlazionatuta, nahiz eta Esateen maila 
ere oso altua izan.  

Aipatu ditugun Ekintza horien kontsentsu/konfliktoaren ardatzean, 
neutraltasuna da nagusi, askogatik izan ere, eta kontsentsualitatea gero. 
Konfliktibitateak ez du ia lekurik inolako Aktanteen Ekintzetan.  

Aktante hauen pertsonalizazio mailari dagokionez, handia da 
gizabanakoarena, gehienbat gizonezkoena. Modu honetara, sozio-politikoki 
Sistema-egituraren barruan kokatzen diren Aktante gehienak gizonezkoak dira, 
emakumezkoena oso maila apalean mantentzen delarik.  

 
 
Nagusitasun ikonikoa duten Sistema-egituraren barneko Aktanteek 

gehienetan bere tipologia sozio-politikoa duten Ko-Aktanteekin erlazionatzen 
dira. Alegia, Instituzio politiko-administratiboak agertzen direnean 
Instituzioetako Ko-Aktanteekin harremanetan agertzen direla, beste inorekin 
baino gehiago. Erlazio endogamiko honetan fuga-puntu bakarra Gizabanako 
Espezialduena da. Sistema-egituraren barne dauden Aktante gehienak Ko-
Aktante modura duten bigarren tipologia Gizabanako Espezialduarena da. 
Alegia, Gizabanako Espezialdu hauen barruan kazetariak direlako nagusi eta 
horiekin Instituzioek harreman errazak dituztelako.  

Esandakoaren ildotik, Gizabanako Espezialduekin ageri diren Ko-
Aktanteak moeta guztietakoak dira, portzentualki antzera Erakunde politiko zein 
Gizartea.  

Sistema-egituraren baitako Aktanteen agerpen formalak ere, enkuadre 
moetan, nolabaiteko atentzio fokalizazioa erakusten du. Aktante 
instituzionalizatu hauekin erabiltzen den enkuadrean lehen planoa oso altu 
mantentzen da. Hurbiltasun horrek eskenategietan soma daiteke. Sistema-
egituraren baitako Aktanteen eskenategia gehiagotan izaten da "Ez-pribatua 
baina propioa" kontsideratu dena, alegia: prentsaurrekoak emateko aretoak, 
alderdi eta instituzioen egoitzak, e.a.  

 
 
d) Gizartea, jendea kaleetatik 
 
Lehenagoa aipatu dugun bezala, Telenorten Gizarte soilari ematen zaion 

agerpen ikoniko maila nahiko altua da: %29,1koa Aktanteen artean eta Ko-
Aktanteei dagokionez %26,3koa.  

Zalantzarik gabe, bi horietan euskal biztanleria (kaleko irudiak, jendea 
erosketetan edo paseatzen...) da pisu gehien duena, beti ere gizarte osoa, 
hauteslegoa, jende multzo desberdinak ilustratzeo orduan oinarri ikoniko gisa.  
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Gizarte soilarekin erlazinatuta dauden Aktante horiek multzoan ageri dira 
gehien (%40,8) nahiz eta banaka ere sarri agertu: gizonezkoa (%19,7) eta 
emakumezkoa (%11,3).  

Burutzen dituzten Ekintzen artean Egite-aldakorrak (%57,7) dira nagusi 
Egonean (%32,4) agertzen direnen kopurua ere handia delarik. 

Gizarteak, multzo sozio-poltiko modura hartuta, aurrera ateratzen dituen 
Ekintzen artean kontsentsualitate maila altua da, zehatzagoa izanez, nortasun 
sozio-politiko desberdinen artean altuena duena. Normaltasuna ageri da 
Gizartea Aktante modura agertzen deneko Segmentu Ikonikoetan.  

Gizartea Aktante nagusi modura duten SEGIetan, Ko-Aktante papera 
Gizarteari berari dagokio nagusiki, halere Biztanle Espezialduen kopurua ere 
altu samarra da.  

Gizartearen agerpen formalean, Sistema-egituran daudenen kontrara, 
enkuadrea aukeratzerakoan lehen planoa baino orokorra eta ertaina dira 
nagusi.  

 
 
e) Bisualizatzen diren gertaeren konnotazioak 
 
Segmentu Ikonikoei buruz idazterakoan zehaztu dugun bezala, Telenorten 

ez da konfliktibitate ikoniko askorik erakusten. Ikusten denaren arabera 
neutraltasuna da nagusi, eta baita ere positibotasuna. 

Antzerakoa da irudietan azaltzen diren Ekintzekin gertatzen, edozein 
delarik egilea: Aktanteak burutzen dituen Ekintzetatik %80a neutralak dira, eta 
konfliktiboak %2a. Gainontzeko ehuneko hemezortzia kontsentsualak 
kontsidera daitezke.  

Normaltasun ikonikoa Aktante gehienetara heltzen da modu beretsuan. 
Ondoko taulan ikus daitekeenez, kontsentsualitatea altu duten tipologietan 
neutralitatearen kalterako da. Konfliktibitatearen presentzia eta 
kontsentsuarekin batera agertzen da sarri. 

 
 

(149. taula: TVEBIren Akt sozio-pol x Ekintza konts/konf) 
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f) Telebistako profesionalen papertzarra/presentzia 
 
Pantailaratuak izaten diren pertsonaien artetik, telebistako kazetarien 

presentzia handia alderdi askotatik konproba daiteke: Aktante zein Ko-Aktante 
modura daudenen artean zenbat diren kazetariak eta funtzio telebisiboan duten 
kopuruan, esate baterako. 

Ikusi dugu nola Aktante zein Ko-Aktante modura altu mantentzen den 
tipologia bakarra Gizabanako Espezialduena den. Multzo horretan pisu gehien 
duena komunikabideetako langileena da, alegia kazetariak. Datu honen 
garratzia koantitatiboki ilustratuz, Telenorteren pantailan ageri diren 
Aktanteetatik gehiagotan dira komunikabideetako profesionalak (%19,2) hiritar 
soilak (%18,4) baino.  

Ko-Aktanteen artean, komunikabideetako profesionalen agerpena are eta 
handiagoa da (%23).  

 
Baina esana bezala, kazetarien super-presentzia telebisiboak bestelako bi 

esparrutan du eragina: nolakoak diren kazetarien Ko-Aktanteak eta, bigarren, 
nolako eskenategietan mugitzen diren.  

Lehenari dagokionez, komunikabideen profesionalek mota guztietako Ko-
Aktanteekin interaktuatzen dute. Sozio-politikoki zabala da kazetariek 
harremanetarako duten pertsona zein kolektibitate moeta. Ez da ordea 
halakorik gertatzen bestelako tipologia sozio-politikoekin. 

Pantailan agertzen diren kazetarien lan-eskenategiak bi dira: telebista 
estudioa eta bereziki, guk, eskenategi ez-pribatua eta propioa kontsideratu 
duguna: prentsaurrekoak ospatzen direneko hotelak edota alderdi politikoen 
egoitzak. Bi eskenategi hauetan, oparoenak informatiboetan, mugitzen dira 
erosoen kazetariak.  

 
 
g) Aktanteeen azterketa deskribatzaile eta erlazionalaren laburpena 
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Irudietan ageri diren pertsonaien azterketa laburtuz, begien bistakoa da 

Telenorten Sistema-egituraren barruan dauden Aktante eta Ko-Aktanteen 
presentzia oso markatua dela. Aldi berean definitua da oso Gizarteak ikonikoki 
jokatzen duen papera. 

Sistema-egituraren barne daudenekin hasiz, Instituzio politiko-
administratiboak baino pisu ikoniko gehiago dute Gizabanako Espezialduek eta 
Erakunde politikoetako Aktante eta Ko-Aktanteek. Gizabanako Espezialduen 
artean kokatzen diren kazetariek agerpen maila oso altua dute Telenorten. 
Medioaren super-presentzia hori nabaria da ere mediatzaile modura (kamarari 
begira deklarazioak eginez) agertzen direnak aztertzerakoan: %36,7a 
telebistako profesionalak dira. "Sistemaren" Aktanteak agertzen direnean 
indibidualitatean pertsonifikatzen dira sarriago, pantailan agertzen dena 
pertsona solte bat delarik.  

Gizartearen presentzia ere oso markartua da kaleko irudiak, herritar 
arruntak erakutsiz. Halere, baxua da funtzio telebisiboan Gizarte xeheak duen 
"hitzegiteko aukera". Izan ere telebistan berba eginez ateratzen dituztenetatik 
oso gutxi dira-eta herritar soilak. Gizartea pertsonfikatzerakoan ugariagoa da 
multzoaren presentzia, indibidualtasunarena baino.  

 
Sistema-egitura zein Gizartearen Aktanten egitekoa neutralitate eta 

kontsentsualitatearen mugetan kokatzen da. Tipologia bien bataz bestea 
eginez gehiengoa da Egite modifikatzaileetan zentratzen direnak.  

 
Tipologia sozio-politiko desberdinetan oso markatua da monolitismoa 

Aktanteen nortasunari dagokionez: gizonezkoen presentzia oso handia da 
emakumezkoena konparatuta eta 18-65 urte bitartekoena besterik ez da 
ikusten telebistan.  

 
Geopolitikoki, EAE da, zalantzarik gabe, Aktanteen jatorri geopolitiko 

nagusiena (erditik gorako kopuruan). Komunitate autonomokoaz gain, pantailan 
ateratzen diren besteak EH-4 dute sorterri modura eta, koantitatiboki, askozaz 
ere atzerago Estatu espainiarrekoak daude.  

Aktante eta Ko-aktante modura agertzen diren pertsonaien 
desberdinatasunak ez dira oso markatuak, agian azpimarratzeko modukoa da 
telebistako profesionalak direnen kopuruak gora egiten duela, oraindik gehiago. 
Modu honetara, lanbide telebisiboak duen lehentasun ikonikoa are eta garbiago 
ageri da.  

 
 
5.7.4.3.3.-Informazio ikonikoaren azterketa koantitatiboa: sintesia 
 
Telenorteren osagarri ikonikoa bere osotasunean hartuta, 

"normaltasunaren barruan" koka daitezkeen Ekintza ikonikoen presentzia 
azpimarra daiteke. Normaltasuna diogunean konnotazio negatiboak duten 
gertaeren irudiak gutxi agertzen direla esaten ari gara. Modu berean, bai 
telebista profesionalek (Gizabanako Espezialduen tipologia sozio-politikoan 
kokatuta) eta Sistema-egituran dauden Instituzio sozio-politiko-administratibo 
eta Erakunde politikoen presentzia oso markatua da. 

Gehienbat Politikaren mundua erakusten dela dioena ez dabil oker: 
irudietan tematikoki Politikak pisu ikaragarria duelako eta agertzen diren 
pertsonaiak neurri handi baten politikatik datozelarik (instituzio eta alderdi 
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politikoak). Gainera, koantitatiboki hain markatua ez izan arren, irudietan ageri 
diren egoitza ofizial eta bestelako elementu sinboliko-erreferentzialen 
presentzia koalitatiboan politika beti dago presente. 

Ageri diren toki eta paisaietan, eta baita agertzen diren pertsonaiek marka 
territoriala EAErenaz lotuta dutelako, hiruko autonomikoaren agerpen 
telebisiboa oso handia da. Geopolitikoki hartu ezkero pantailaratzen diren 
Aktante eta Ko-Aktanteak oso kopuru altuan EAEra mugatzen dira. Ezin dugu 
ahaztu, edozelan ere, Erakunde politikoetatik (alderdi eta sindikatoak) datozen 
Aktanteek zabalagoa dutela beraien jatorri geopolitikoa, Euskal Herri 
penintsularrari ateak zabalago utziz. Estatu espainiarraren presentzia, kopuruz 
apala, beti zenbatu daiteke TVEBIn.  

Ikonikoki, Telenorten nagusi dira Irudi Dinamikoak eta Bikarioak, soporte 
modura indar gehien dutenak bestalde. Irudien balio errpresentazionalari 
dagokionez, Akontzentzialak dira lehenak. Akontzentzialitateak hurbildu egiten 
gaitu gertaera izan deneko detaileetara. Aldi berean, bigarrena den 
Mediatzaileak, pertsonalifikatu egiten du mezua eta pertsona baten 
aho/aurpegian gauzatu mezua.  

 
Gizartearen presentzia ikonikoa neutroa eta ahotsik gabe samarra dela 

soma daiteke. Telenorten Gizarteari buruzko Gaia, Politikarenaz gain, 
garrantzitsuenetarikoa da, ikonikoki ere. Baina, funtzio telebisiboak erakusten 
duenez hitzegiten ez da hainbestetan agertzen Gizartearen baitakoa. 
Aktanteen artean Gizartea aurkezten denean, beti,  herritar soil, biztanleria eta 
talde ezformalduetan gauzatzen da. Hauek ere burutzen dituzten Ekintza 
ikonikoetan normaltasuna ageri da indartsu. Gizartearekin batera inter-
akzionatzaile nagusia bera da, eta gero Gizabanako Espezialdua (gehienbat 
kazetaria denean). 

Ikonikoki agertzen diren pertsonaiak, Aktanteak beraz, gizonezkoak izaten 
dira neurri handi baten (emakumezkoak baino zazpi aldiz gehiago agertzen 
dira), adinez 18-65 urte bitartean eta gehienetan bakarrik ikusten ditugularik 
pantailan.  
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5.8.-TELENAVARRA-REN IKERKETA KOANTITATIBOA 
 
5.8.1.-Telenavarra albistegiaren testuingurua 
 
Estatu osoan zehar Televisión Españolak dituen "informatibo territoriala" 

delako guztiak bezala, Telenavarra arratsaldeko ordu bietan emititzen da, lehen 
bezala orain. Astelehenetik ostiralera, ordu erdi eskasez (lagina osatzen 
dutenetatik luzeenak 28'53" ditu eta laburrenak 21'48"), Nafarroako Foru 
Komunitaterako koberturaz pantailaratzen da 1981 geroztik Telenavarra1. Ordu 
bietako hori, hasiera hasieratik, izan den arren Lurralde Zentruaren emisio 
informatibo garrantzitsuena, 1991ean 19.20etan bost bat minutuko beste 
albiste-laburpen bat ere pantailaratzen zen egunero. Sasoi horretan, gainera, 
lurralde-zentruaren lan-eguneroko programazioa beste ordu erdiko saioaz 
osatzen zen. Astelehenetan "Equipo" delako kirol-programa pantailaratzen zen. 
Astearte eta ostiraletan, "Para andar por casa" izeneko magazinea. "Con 
nombre propio" elkarrizketa-saioa asteazkenetan emititzen zen, besteak bezala 
ordu batean. Ostegunetan "Caja de musica" programak osatzen zuen 
produkzio propioari dedikaturiko tartea.  

 
Emisio-esparru geografikoa definitua duen bezala, informatiboaren edukin 

tematiko-erreferentziala ere nafar lurraldera mugatzen da. Lagina osatzen 
duten albistegietatik baten, Telenortek eginiko bideo-informazio bat emititu 
dute.  

Gure edukin-azterketan, Teleberri eta Telenorterekin egin dugun bezala, 
eguraldia, bonoloto eta burtsari buruzko berriak albora utzi ditugu.  

Telenavarra nagusiki gazteleraz emititzen da, nahiz eta informazio-saio 
bakoitzaren amaieran hiru bat minutuko euskarazko laburpena eskeini. 

 
 
5.8.2.-Albistegiaren egituraketa 
 
Telenavarra, kareta eta sintoniaren atzetik lau bloke definituen (Hasierako 

Aipamena, Titularrak, Bloke Nagusia eta Euskarazko Laburpena) inguruan 
antolatzen den albistegia da.  

Telenavarraren karetan, sintonia entzuten den bitartean eta fondo urdinez, 
lau zirukulu osatzen dira, figura horiekin gero Nafarroako mapa osatzen delarik. 
Maparen gainean, minuskulaz ageri dira idatzirik "tn" hizkiak.  

Telebista kanalearen logoa ere aurkezten duen karetaren atzetik 
zabaltzen dira albistegia osatzen duten lau parte desberdinak.  

Aurkezle nagusiari tokatzen zaio agurra luzatzeaz gain, egunaren "tonu" 
informatiboaren berri ematea, Hasierako Aipamenaren bidez. Bertan, eta modu 
laburrez, pantailan bera dagoelarik, albistegian jorratuak izango diren gaietatik 
bat azpimarratua izango da. Gainera, aurkezleak Titularren sarrera egiten du.  

Titularretan, jakina denez, albistegian jorratuak izango diren gaietatik 
garrantzitsuenak kontsideratu dituztenak lekutzen dira. Hiru IUKetatik bat 
Titularretara heltzen da. Esparru tematiko desberdinetakoak dira hemen 
aipatuak izaten diren berriak baina beti ere trasendentzia politiko-soziala dutela 
                                                 
1Bilboko Lurralde Zentrua delakoa inauguratu eta 1986.eko uztaila arte Nafarroako 
berriak, Kantabria, Burgos, eta Errioxakoak Telenortek ematen zituen. Poliki-poliki, eta 
autonomia bakoitzak bere Lurralde Zentrua edukitzerako joera finkatuz, Iruñekoa ere 
martxan jarri zen.  
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kontsideratzen denean. Hiru izaten dira Titularretan sartzen diren IUK-k, bata 
bestearen segidan, OFFean, irudi dinamikoak erabiliz eta teleprinter batez 
titulatuak, esate baterako: "Manifestación", "Alli, Candidato" edota "Osasuna, 
arriba".  

Bloke Nagusia deitu duguna da albistegiaren zatirik luze eta gorpuztuena. 
Bloke Nagusian, izenak berak adierazten duenez, ikus daitezke albistegian 
sartu diren IUK guztien garapen informatiboa. Luzeraz handiena den atal formal 
honetan, sekzio txiki batzuk eratzen dira, gehienetan Telenavarraren logo-
karetaren bidez markaturik. Sekzio hauetan IUK-k pilatzen dira gaia edota 
duten esparru geografikoaren arabera. Ikertu dugunez, sekzioak politematikoak 
izaten dira gehienetan. Baina, sekzioa definituz tema nagusi bakar bat 
dagoenean kirola eta politika izaten dira horiek.  

Telenavarran, Euskarazko Laburpenak funtzio bikoitza betetzen du: 
euskaraz laburbiltzea albistegiaren baitan esandakoak eta notizi-saioari 
amaiera emanez IUK garrantzitsuenak gogoratzea (teleprinterra gazteleraz 
doa). Titularren bertsio euskaldun hutsa da atal hau, nahiz eta batzuetan 
Titularretan sartu direnak baino albiste bat edo beste gehiago aukeratuak izan 
hemen agertzeko.  

Telenavarraren hasiera, amaiera eta atal desberdinen arteko lotura eginez 
gizonezkoa den aurzkezle nagusiaren papera erabiltzen da. Horrezaz gain, 
aurkezle laguntzaile bat erabiltzen da, emakumezkoa, albistegiaren hainbat 
sekzio edo IUK-k azaltzeko. Lagina osatzen duten albistegietatik baten, 
laguntzaile gisa agertzen den aurkezle hori informazio-saio osoan aritzen da, 
aurkezle nagusiaren ordezkapen lanak eginez.  

 
Telenavarra prototipiko baten egitura informatibo globala ikusi ahal 

izateko, hau da 1991.eko Martxoaren 15ekoaren eskaleta.  
 
 
TELEVISION ESPAÑOLA  iraupena: 24' 
Telenavarra-14.00 
 
-Kareta 
 
-Hasierako Aipamena: 
  -UPN eta PPren arteko bateraketa prozesua  
 
-Titularrak: 
  -"Lio en la derecha": UPN-PPren arteko negoziaketak 
  -"Camino de Santiago": Santiobidearen promozioa 
  -"El viaje más dificil": Osasuna-Bartzelona partidua 
 
-Bloke Nagusia:  
  -UPN-PPren arteko batasun negoziaketak 
  
  (logo-kareta: TNA)   
 
  -Santiobidea: Urralburu Satiobidea bultzatu guran 
  -Aberri egunari buruzko berria: HBren prentsaurrekoa 
  -Droga trafikatzaileen kontrako epaia 
  -Atarrabiako bariantearen lanak 
  -Kontsumitzailearen egunean liburu bat aurkeztu 
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  (logo-kareta: TNA)   
 
  -Osasuna-Bartzelona futbol partidua 
  -Xakea: Euskal Herria vs. Sobiet Batasuna 
  -Motokrak bilkura 
  -Beste kirolak laburrean:  
   -eskubaloia 
   -saskibaloia 
   -futbola 
 
-Euskarazko Laburpena:  
  -"Lio en la derecha": UPN-PPren arteko negoziaketak 
  -"Camino de Santiago": Santiobidearen promozioa 
  -"El viaje más dificil": Osasuna-Bartzelona partidua 
  
  (logo-kareta: TNA)   
 
  -Eguraldia 
  -Pintura erakusketa 
 
-Agurra 
 
Bataz beste, Telenavarran 9,4koa da Informazio Unitateen Kopurua, egunaren 

arabera asko aldatzen delarik zenbat notizia sartuko dituzten.  
Aurkezlearen zeregina, notiziario esatandarizatu guztietan gisa, hasiera 

eta amaierako agurrak eskeintzeaz aparte, Informazio Unitateen Kate 
desberdinen sarrerak egitea da. Gainera aurkezlearen lana izaten da sekzio 
desberdinak zedarriztatzea. Aztertu ditugun Telenavarretan gizonezko bat 
aritzen da aurkezle nagusi modura, tematikoki bigarren mailakoak kontsidera 
daitezkeen sekzioetan laguntzaile bat erabili izan, emakumezkoa. Aurkezle 
laguntzaile honek, ordezkapen lanak ere egiten ditu aurkezle nagusia ez 
dagoenean.  

Ikonikoki aurkezle desberdinek duten garrantzia geroago ikusiko denez, 
hemen aipatu besterik ez dugu egingo, hitzezko informazioan enunziatzaile 
gisa ageri direnetatik ehuneko 78,9a telebistako profesionalak direla (hauetatik 
OFFean daudenena %62,8a direlarik). Kopurutzar honen bidez ilustra daiteke 
zenbatekoa den kazetarien zentralitatea albistegi desberdinetan.  

 
 
5.8.3.-Albistegien itxuraketa formala 
 
5.8.3.1.-Informazio Unitateen Katea (IUK): osagarri formalak 
 
Oinarri metodologikoetan idatzi dugun bezala, "tematikoki erabat definitua 

den gai nagusi baten inguruan ordenatzen diren Segmentu Ikoniko eta 
Informazio Unitate desberdinen bateratzailea" da IUK. Osagarri ikoniko eta 
ahozkoak bateratu egiten dira beraz informatiboetako IUKetan.  

Esan bezala, irudi eta berben bidez adierazten dira gauzak telebistan. 
Azaltzen den horretan edukina eta forma kontuan hartzekoak dira, biak oso 
lotuta daudelako. Bien arteko erlazioa handia denez batzuetan banaezinak dira, 
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edozelan ere, azpiatal honetan edukinean baino aspektu formaletan zentratuko 
gara.  

 
Lagina osatzen duten Telenavarretan, 48 izan dira identifikatu eta 

aztertuak izan diren IUK-k. Kopuruz gutxi samar direnez, eta horren ondorioz 
hain zuzen ere, luzeraz handiak (145"-940") direnen multzoa puztuta dago: 
%37,5. Gainontzeko luzerak, portzentualki gutxiagotan erabiltzen dira.  

Grafikoa honetan ikusi daitezke IUKen tamainari buruzko banaketa 
portzentuala nolakoa den.  

 
 
 
 

(150. grafikoa: TVENAren IUKen iraupenak) 
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Goraxeago aipatua bezala, IUKetan bateratu egiten dira informazioaren 

osagarri ikoniko eta ahozkoak. Ondoko lerroetan ikus daitezke zenbat diren 
TVENAren IUK baten kokatuta dauden Informaio Unitate, Segmentu Ikoniko eta 
Aktanteak.  

 
INFORMAZIO UNITATEEN KATEA (IUK)  48 
INFORMAZIO UNITATEA (IU)    976 
SEGMENTU IKONIKOA (SEGI)    261 
AKTANTEA (AKT)      609 
 
Datu horiek erlazionatuz, Informazio Unitateen Kate bakoitzean 20,3 bat 

IU aurkitu daitezke eta 5,4 bat SEGI. Aldi berean, Telenavarraren SEGI 
bakoitzean, bataz beste, 2,3 Aktante zenbatu ditugu.  
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5.8.3.2.-Segmentu Ikonikoen osakera formala 
 
Irudien edukinean miatuko dugunez geroago, oraingo azpiatal honetan 

erakusten direnen alderdi formalean zentratuko gara: SEGIen iraupenak, 
irudien soportearen araberako azterketa eta berezitasun ikoniko-teknikoen 
erabilerarik ba ote dagoen ikusiko dugu. Hau da, albiste-saioetan agertzen 
diren IUKen osagarri ikonikoa formalki landuko dugu, deskribatzen ari den 
gertaerara Telenavarra nola hurbiltzen den jakin asmoz.  

SEGIen iraupenari dagokionez, TVENAn, handiak eta oso handiak 
ugaltzen direla ikusi daiteke, laburragoen presentzia makalagoa delarik, ondoko 
grafikan ikus daitekeenez.  

 
 

(151 grafikoa: TVENAren SEGIen iraupenak) 
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Segmentu Ikonikoen beste osagarri tekniko-formaletan fijatuz, 

Telenavarran, diferituan (%78,2) dauden irudien erabilerak deitzen du 
atentzioa. Edozein kasutan ere, eta aurkezleen garrantzia handia delako 
TVENAn, zuzenean egiten diren transmisioen kopurua ez da ahazteko 
modukoa: %21,8a.  

 
Audioari dagokionez, Telenavarraren informatiboetan, OFFekoa da 

erabiliena, zuzenekoaren aurretik. Audioan eman daitezkeen konbinaketa 
desberdinen kopurua %10,7koa da.  
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(152. grafikoa: TVENAren SEGIen audio moetak) 
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Pantailan ikusten ditugun irudien baitan sartuz, eta soporteari dagokien 

berezitasunetan sakonduz, definitu ditugun tipologietatik hauek dira 
garrantzitsuenak: Utilitarioak (grafikoa, teleprinterra...), Bikarioak (marrazkia, 
argazkia) eta Dinamikoak (bideo edo zinean grabatuta irudia eta audioa batera 
dakartena) izan badaitezke ere, azken biak dira ugarienak.  

Telenavarran ikusi daitezkeen SEGIetan, irudi Dinamikoak dira oparoenak 
(%84,4), gero datoz Bikarioak ehuneko 10,8az eta, askozaz ere atzerago forma 
Mistoak (%3,2) eta Utilitarioak (%1,6) deitu ditugunak.  

Soportearen araberako tipologia hauen konbinaketa posible den arren, 
errealitateak erakusten digu Dinamikoa eta Bikarioak direla nagusi eta forma 
mistoen presentzia oso ahula dela.  

 
Segmentu Ikonikoen osagarri formalekin segiz, irudiaren konposaketa eta 

enkuadreak nolakoak izaten diren landuko dugu orain. Telenavarran, %40,2a 
da konposizioa egiterakoan interesgunea oso definitua ez dutenen portzentaia. 
Ikusentzulearen arreta zehazt-mehatz zentratzen ez duten arren, enkuadreei 
dagokionez, altua da bi planu kontrajarrien erabilera: planu orokorra eta lehena. 
Hauek dira, planu eta enkuadre desberdinen banaketa portzentualak.  

 
 
 
 

(153. grafikoa: TVENAren SEGIen plano moetak) 
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Telenavarrako SEGIetan, alegia informazio ikonikoaren unitate 

minimoetan, errekurtso tekiniko-lagungarrien erabilera ez da oso oparoa. 
Hamar Segmentu Ikonikoetatik lautan bakarrik ematen da horrelako errekurtso 
elektronikoen erabilera. Telenavarran gutxi dira kortinillak eta chroma key-ak, 
aurki daitekeen errekurtso tekniko bakarra printerra delarik.  

 
 
5.8.3.3.-Aktanteen itxuraketa formala 
 
Irudietan agertzen diren pertsonaiak, eta kontakizun ikonikoaren 

antzesleak direnez gure Aktanteak, handia da beraien baliogarritasun 
informatiboa. Aktanteen lehen hurbilketa honetan, aspektu formaletan fijatuko 
gara, nortasun aldetik nolakoak diren eta zelako gauzak egiten dituzten gero 
landuko dugularik.  

 
TVENAn zenbatu ditugun IUK eta SEGI kopururako handia da Aktanteen 

zenbakia: 609. Lehen ere ikusi dugun bezala, Segmentu Ikoniko bakoitzean 
zenbat Aktante agertzen diren kalkulatu eta bitik gorako (2,3) Aktante kopurua 
aurki daitekeela konprobatu dugu. Gainera, informazio ikonikoaren pertsonaia 
nagusi hauekin inter-aktuatzen, erlazionatzen, ageri diren beste pertsonaiak ere 
ikertuko ditugu. Ko-Aktanteak deitu ditugun hauen kopurua 338koa da 
Telenavarran.  

Aurreragoa ikusiko dugunez Aktante guztiak ez dira berdinak ez 
nortasunez ezta ere ezagutuko duten tratamendu ikonikoan. TVENAn, 
lokalizatu ditugun Aktanteen presentzia ez da, iraupenez, luzera berdinekoa 
izaten. Aktante asko izan arren, media baino gorago dago 17 segundutik 
gorako agerpena dutenak. Ondoko grafikan ikus daitezke Aktanteen 
agerpenaldiak izaten duen iraupenaz eginiko irakurketa. 

 
 

(154. grafikoa: TVENAren Aktanteen iraupena) 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  500

 

Txikia

Normala

Handia

Oso-handia

0 5 10 15 20 25 30

%29,9

%25,4

%18,9

%25,8

 
 
 
Aktanteen izakera ezagutu aurretik komenigarria da errepasatzea nolakoa 

den beraien itxuraketa tekniko-formala: enkuadrea, irudiaren konposaketa, 
planoen angulazioa eta pertsonaia identifikatzeko tele-printerrik erabili ote den 
jakitea.  

Telebistaren lengoaiak hala eskatzen duela badirudi arren, TVENAren 
albistegietan plano laburren kopurua ez da hain handia: lehena eta ertainen 
gehiketa ez da 49,1tik gora jartzen. Telenavarran ageri diren pertsonaietatik 
erditik gora (%50,9) plano orokorrean ikusiko ditugu.  

Aktanteen agerpen formalean, planoaren angulazioak ere bere garrantzia 
du, alegia, informazio ikonikoaren pertsonaia aurrez aurre ikusten dugun, 
zeharretik ala atzetik. Telenavarran altuena da frentean ikusten ditugun 
pertsonaiak (%47,8), baina ia kopuru berean (%46,5) aldamenez agertzen dira. 
Atzetik enkuadratuta pantailaratuak izaten direnen maila %5,7koa da.  

Aktanteen agerpenean planoak eta angulazioak duten garrantziaren 
ondorioz-edo, eta, bi hauek TVENAn erabat "zuzenak" ez direnez, planoaren 
konposaketan Aktanteak interesgunearen erdian ez daudenen kasuan askotxo 
dira. SEGIetan ikusten ditugun Aktanteetatik %47an ez dira planoaren 
elementurik deigarrienak.  

Aktanteak agertzen direnean kontuan har daitezkeen osagarri formalekin 
amaituz, Telenavarraren Aktanteen %11,8an ez da identifikaturik ageri. 
Gainerako kasuetan, %88,2an, ez zaigu pantailan agertzen denaren deiturak 
jakitera ematen.  

 
 
5.8.4.-Albistegiaren edukin ikoniko-ahozkoaren baitan 
 
Orain arte Telenavarraren osagarri formaletan fijatu bagara ere, hemendik 

aurrerakoan ikoniko zein ahoz adierazten zaigunaren edukinean murgilduko 
gara.  

Edukin informatiboa aztertzerakoan, eta gure lanaren oinarri 
metodologikoek horrela zehazten dutelako, garrantzi maila beretsua dute 
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informazio ikoniko eta ahozkoak. Biak loturik daude eta bietatik atera daiteke 
zein den Telenavarran eskeintzen den Euskal Herriaren errepresentazioan 
erabiltzen dituzten elementuak.  

Azpiatal honetan, TVENAren edukinean sakonduko dugu, lehenengo eta 
behin hitzezko informazioa jorratuz, geroko utziko dugularik irudietan dituen 
elementuen miaketa.  

 
 
5.8.4.1.-IUK bere osotasunean hartua 
 
Albistegien edukinean sakondu asmoz dabilenak, lehenengo eta behin 

Informazio Unitateen Kateei egin beharko die kasu, beraiek direlako autonomia 
ikoniko-hitzezkoa osoa duten elementuak. IUK-ren azterketa honetan, bi 
hurbilketa planu markatu ditugu: alderdi formala (non kokatua eta nolako 
iraupena duen IUK-k) eta, interesgarriena, edukin tematikoa (zertaz den 
tematikoki, Ikutu politikoa zenbatekoa duen eta positibo/negatibo ardatzean 
nola kokatzen den).  

Ikerketa honen emaitzak azaltzerakoan, bi multzotan sailkaturik agertuko 
dira. Lehenean, ikerketa deskribatzailearen fruitu, aldagai bakoitzaren soslaia 
portzentuala definituko da. Bigarrenean aldiz, aldagai desberdinen arteko 
gurutzaketa egingo dugu, ikerketa erlazionala burutuz. Elementu desberdinen 
arteko gurutzaketan oinarriturikoan, balio estatistiko hutsa baino, TVENAn 
ematen diren tendentziak zeintzuk eta nolakoak diren jakiteko balioko 
digulakoan eginak dira. 1 

 
 
5.8.4.1.1.-Kokapena 
 
Hasierako Aipamena, Titularrak, Bloke Nagusia eta Euskarazko 

Laburpena dira Telenavarrako albistegiek erakusten duten egituraketa. 
Titularretara zein Euskarazko Laburpenean lekua lortuko duten IUKen 

kopurua %31,3ko da. 
 
Lau Kokapenetan Gai desberdinek lortzen duten tokia ikusiz agerian dago 

Gai batzuk, formalki azpimarratuak izaten direla eta beste batzuk ez. Toki 
pribilegiatuak lortzen dituztenen artean daude Gizartea eta Politika, baina baita 
ere Ekonomia eta Kirola. Edozelan ere, pribilejioz ari garenez, Titularretan zein 
Hasierako Aipamenean Ikutu politikoaren derrigortasuna baieztatu daiteke. 

Aipaturiko Kokapenetan bezala, Bloke Nagusian gainera, negatibotasun 
maila oso baxua da, neutralitatea maila dexentetan dabilelako, eta 
positibotasuna ere ez delako atzean gelditzen. 

Hasierako Aipamen, Titular, eta, beste maila baten, Bloke Nagusian toki 
aurkitzeko, lagungarria da IUK horrelakoa izatea: Poltika edo Gizarte temakoa, 
Ikutu politikoa edukitzea eta negatibotasunik ez erakustea, beti ere neutralitate 
edo positibotasunean mugituz. 

 
Bi dira Hasierako Aipamenera heltzeko moduko garrantzia ezagutuko 

duten Gaiak: Politika(%66,7) eta Gizartea (33,3). 

                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Titularrei dagokionez, Gizartea (%33,3) da gehien ageri den Gaia, baina 
garrantzi maila beretsuan koka daitezke Politika (%26,6), Ekonomia (%20,1) 
eta Kirola (%20). 

Bloke Nagusia Titularretako edukinarekin konparatuta, Kirolak 
azpimarraketa formalik ez duela sufritzen ikus daiteke, eta aldiz Gizartea, 
Politika eta Ekonomia Bloke Nagusian baino Titularretan toki gehiago aurkitzen 
dutela ikus daiteke. 

Gizartea, eta Kirola Gaiak nagusi izan arren Telenavarrako IUKen artean, 
Titularretara helduko diren artean proportzioa Gizartea eta Politikaren alde 
desorekatzen da. Hasierako Aipamenean ere Politika eta Gizartea dira Gai 
bakarrak. Kirolak ezkutatze formal bat du kokapen azpimarragarrienetatik. 

 
Hasierako Aipamenean eta Titularretan agertzen diren IUKek Ikutu 

politikoa oso markatua dute: lehenean erabatekoa eta Titularretan %73,3koa. 
Aldiz Bloke Nagusian, Ikutu politikoa ez da %40ra heltzen, beste 

albistegiekin konparatuta nahiko maila baxua markatuz. 
Azpimarraketa formala deitu izan ditugun kokapenetan leku bat lortzeko 

IUKek, oso proporztio altuan, Ikutu politikoa erakutsi beharra dute. 
 
Telenavarrako albistegietan, IUK desberdinek izaten duten negatibotasun 

maila oso baxua izaten da. Parametro global hori errepikatu egiten da Kokapen 
desberdinetako IUKetan. 

Positibotasuna %25etik gora dabil Hasierako Aipamen, Titular zein 
Euskarazko Laburpenean. Aldi berean, eta normala den bezala, neutraltasuna 
maila aipagarrian mantentzen da kokapen guztietan. 

TVENAko kokapen desberdinetan IUKen positibo/negatibo ardatza oso 
konstante mantentzen dela da ideiarik aipagarriena. Horrek esan nahi du, 
neutralitatea IUKen bi herenen inguruan dabilela eta negatibo gehi 
positibotasuna beste herenera mugatzen dela. Positibotasuna ñabardura 
negatiboa duten IUK kopurua gutxienez bikoiztu egiten du kasu guztietan.  

 
 
5.8.4.1.2.-Gaia 
 
TVENAko berritsaioetan, aztertu ditugun beste kanaletan ez bezala,  

Kirola (%29,2) eta Gizarteko IUKetan (%29,1) dituzte oinarri tematiko 
sendoenak. Telenavarrako albistegietan agertuko diren hamar IUKetatik ia sei 
bi Gai hauekin lotuta daude. Bi zutabe tematiko hauen itzalean bezala aurki 
daitezke Ekonomia (%18,7) eta Politika (%16,7). Kopuruz, askoz ere atzerago 
datoz Kultura (%4,2) eta Biolentzia politikoari (%2,1) buruzko IUK-k. 

 
 

(155. grafikoa: TVENAren IUKen edukin tematikoa) 
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Goiko datuetan ikus daitekeenez Kirolak berebiziko garrantzi koantitatiboa 

izango du azterturiko Telenavarrako albistegietan. Edozelan ere, Gizartea, 
Politika eta Ekonomia izango dira Hasierako Aipamen, Titular eta Euskarazko 
Laburpenean IUK gehien paratuko dituztenak. Antzerako efektua aurkitzen 
dugu Gaia eta iraupena batera aztertzerakoan. Kirolak iraupen laburrak ditu 
maizago eta beste hirurek luzeak ezagutzen dute gehiagotan. 

Kultura Gaia daukaten IUKetatik Ikutu politikoa dutenak erdia da, baina 
presentzia nabarmen hori Ekonomia eta Gizartean ematen da. Nola ez, 
superpresentzia politikoa Biolentzia politikoa eta Politikari buruzko IUKetan 
bete-betean ematen da. 

Ikutu politikoaren garrantzia handia izan arren Gai desberdinetan, 
positibo/negatibo ardatzari dagokionez, neutralitatea da oso garbia. Ekonomia, 
negatibotasunaz, eta Gizartea, positibotasunaz, dira IUK Gai markatuenak.  

 
Albistegia zabaltzeko IUK bat erabiltzearena oso ohizkoa izan ez arren, 

TVENAk bi Gai izaten ditu kokaleku horretan nagusi: Politika (%25) eta 
Gizartea (%7,2). Politika (IUKen %50ean), Gizartea(%35,7), Ekonomia (%33,3) 
eta Kirola (%21,4) Titularretara helduko diren Gaiak ditugu. 

Bestalde, Ekonomia (%66,6), Gizartea (%57,1) eta Politika (%50) dira   
Euskarazko Laburpenean aurkitu daitezkeen Gai bakarrak, bestelakoek inoiz 
ere agertzen ez direlako. 

Telenavarrako IUKetatik asko (%29.2a) Kirol mundukoa izan arren oso 
gutxitan agertuko dira Titularretan. Beste batzuk dira aldiz, kopuruz antzera 
daudenak baina Kokapen preziatuagoan aurkituko ditugunak: Gizartea Politika 
eta Ekonomia. Azken hiru hauek isladatuta agertuko dira Euskarazko 
Laburpenean. 

 
Politika eta Biolentzia politikoari buruzko IUKetan, kasu guztietan, Ikutu 

politikoa egoteak, ez du beste telebista kanalen tonika hausten. Bai ordea, 
Kultura Gaietan %50ean aipaturiko osagarri politikoa agertzen dela ikusteak. 
Ekonomia (%44,4) eta Gizartea (%28,6) Gai gisa dituzten IUKetan ere Ikutu 
politikoa kontuan hartzeko moduko portzentaietan ageri da. 

Telenavarrako IUKen Gaietan beraz, Ikutua politikoa dituztenak asko dira, 
baita "politikarekin" zerikusirik ez dutenak ere: Kultura, Ekonomia eta 
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Gizartean. Nola ez, Politika zein Biolentzia politikoari buruzkoetan erabatekoa 
da Ikutu politikoaren presentzia. 

 
Kultura, Kirola eta Politika nabarmenki eta, Gizartea eta Ekonomian ere 

kopuru handi baten, Gai neutro gisa ageri dira, kalifikazio hau hainbestetan 
ageri den Telenavarratan. Biolentzi politikoa, Gizartea eta Politika Gai positibo 
modura ageri dira hainbat IUKetan. Eta, Gai bakar bat kontsidera daiteke 
negatiboki TVENAn, hau da, Ekonomia. 

Albistegi honetan, neutralitatea oso sendoa da, eta Gai desberdinetan 
positibotasuna ere proportzio altuetan ageri da. Positibotasuna markatuagoa 
duen Gaia Gizartea da, eta kontrara negatibotasuna Ekonomia. 

 
Esan bezala, Kirola koantitatiboaki garrantzitsua izan arren Telenavarrako 

IUKen artean, ezagutzen duen iraupena, lautik hirutan, minutu t'erditik 
beherakoa izaten da. Aldiz, Gizartea, Ekonomia eta Politika Gaietan luzerak 
kontrako proportzioa erakusten du. 

Gai batzuen ugaritasun koantitatiboa, Kirolenaz ari gara, ez da bat 
etortzen ematen dioten iraupenaz. Hemen ikus daiteke, Gizartea, Ekonomia eta 
Politika direla iraupen luzez azpimarratzen diren Gaiak. 

 
 
5.8.4.1.3.-Ikutu politikoa 
 
Telenavarran politikaren inguruko elementurik ez dituzten IUKen kopurua, 

beste kanaletan baino dexente altuagoa da: % 60,4koa.  
Tenavarraren albistegietan Ikutu politikoaren garrantzi koantitatiboa urria 

izan arren, berorren erabilera koalitatiboa guztiz bestelakoa da. Esate baterako, 
Ikutu politikoa erakusteak erraztu egiten du nabarmenki kokapen 
azpimarratuetarako bidea, baita enfatizatua agertuko da iraupen luzeagoko 
IUKen bidez. Beste telebista kateetan gertatzen dena areagotuz, Ikutu 
politikoak busti egiten du TVENAn bestelako esparru tematikoak, baina beti 
ere, neutralitate eta positibotasun kopuruak altu mantenduz. Hau da, 
Telenavarran Ikutu politikoa duten IUKen negatibotasuna baxu mantentzen da. 

 
Ikutu politikoa duten IUKek oso erraza dute (beste kateetan baino 

markatuago) kokapen azpimarratuetarako sarrera. Izan ere, ikuturik dauden 
hamar IUKetatik ia sei Titularretan agertuko dira. Kontrako kasuan, Ikutu 
politikoa ez dutenen artean %13,8a bakarrik lortuko du Titularretan bere burua 
ikustea. 

Ikutu politikoa enfatizatu egiten da kokapen azpimarratuetan IUK horiek 
lekutuz. 

 
Ikutu politikoaren presentzia absoluto urria, Politika (%42,1), Ekonomia 

(%21,1) eta Gizarteari (%21,1) buruzko Gaiekin erlazionaturik ageri da. Nola 
ez, ikuturik ez dauden Gaien artean nagusi dira: Kirola, Gizartea eta, besteak 
beste, Ekonomia. 

Ikutu politikoak, Politika Gaiaz gain, bestelako temetan ere izango du bere 
proiekzioa. Telenorten gertatu bezala, ikuturik dauden Gaiak Politikaren mugaz 
gain barreiatuko dira. 

 
Beste kanaletan baino kopuru nabarmen baxuagoan, Ikutu politikoa ez da 

negatibotasunaz erlazionaturik agertzen. Politikaren ikutua parametro 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  505

positiboetan ageri da (%31,6) eta neutroan % 63,2an. Kontrakoan ere, Ikutu 
politikorik ez duten IUKetan, neutraltasuna da nagusi (%72,4), positibotasuna 
20,7an dabil, eta, beste kanaletako tendentzien kontrakora, Ikuturik ez duten 
IUKetan negatibotasuna altuagoa da politikaren marka dutenena baino.  

Ikutu politikoak areagotu egiten du neutralitatea eta positibotasuna duten 
IUKen kopurua. Edozelan ere negatibotasunaren maila portzentual eskasa 
ikuturik ez dutenen IUKetan ere gauzatzen da. Izan ere, negatibotasuna oso 
urria da Telenavarrako IUK guztietan, Ikutu politikoaren  aldagaiak jarrera hori 
finkatu besterik ez du egiten. 

 
Ikutu politikoak areagotu egiten du nabarmen IUKen iraupena. 

Telenavarrako albistegietan, ikuturik dauden IUK-k minutu t'erditik gorakoak 
izaten dira %84,2an. Aldiz, Ikutu politikoarik ez dutenen iraupena 6/4 
proportzioan laburragoak izaten dira. 

Ikutu politikoa edukitzea  iraupen luzeko IUK erakustea dakar TVENAn.  
 
 
5.8.4.1.4.-Positibo/negatibo ordenuarentzako 
 
Neutralitatea da nagusi (IUKen %68,8a) Telenavarrako albistegietan. 

Horren ondorioz, positibotasunaren marka duten IUK-k portzentualki oso baxu 
daudela (%25), eta are eta baxuago negatibotasuna (%6,3) isurtzen dutenak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(156. grafikoa: TVENAren IUKen positibo/negatibo ardatza) 
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Neutroa Positiboa Negatiboa  
 
 
Telenavarran, positibo/negatibo ardatzean alde baten zein bestean 

kokatzeak ez du ixten Titularretarako bidea. Negatibotasunak zein 
positibotasunak bere lekua aurkitzen du azpimarraketa kokapen horietan. 

Modu berean, positibotasuna modu beretsuan banatzen da Gai 
garrantzitsuenen artean, ez aldiz negatibotasuna. Gai bakar bat ageri zaigu 
negatibotasuna erakutsiz: Ekonomia. 

Positibo/negatibo aldagaia iraupenaz gurutzatuz,  positibotasunaren 
azpimarratze formala eta negatibotasunaren alboratzea erakusten digute. 

 
Oso lineala da Telenavarrako IUKen positibo/negatibo ardatzaren 

araberako azterketa. Izan ere, Hasiera Aipamenean negatibotasunaren marka 
duten IUKen agerpenik ez badago ere, ez dira oso sarri erabiltzen den 
kokapena. Baina, linealitatea aipatu dugu, neutralitate, positibo eta 
negatibotasuna duten IUKen %30aren ingurua heltzen delako Titularretara. 
Egungo ordenu politiko-legalaren alde, kontra zein normaltasunaren arauetan 
mugitzea ez da oztopo Titularretara heltzeko TVENAn 

 
Neutralitatea konnotatzen duten IUKen artean, koantitatiboki nagusiak 

diren Gaiak aurki daitezke. Antzerakoa da positibotasuna markatua duten 
IUKetan. Kontsentsualitatean puztu egiten dira Gizartea eta Biolentziari 
buruzkoak, eta antzera gelditzen dira beste tema guztiak. 

Aniztasun hori guztiz bestelako da negatibotasuna duten IUKen banaketa 
tematikoa. Gai bakar bat aurki daiteke negatibotasuna daukatenen artean: 
Ekonomia. 

 
Aldagai arteko gurutzaketa honetan ere, Telenavarrak ñabardura bereziak 

ditu. Esate baterako, neutralitatea agertzen duten IUKetan gehiago dira Ikutu 
politikorik ez dutenak. Positibotasuna erdiska dabil ikutua duten eta ez dutenen 
artean. Baina aldiz, negatibotasuna ez da nahasten, oso proportzio altuan 
behintzat, ikutua edukitzeaz. Hau da, negatibotasuna dutenen IUKen artean 
ehuneko 33,3ra besterik ez da heltzen ikutua daukatenen kopurua. 
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Telenavarran beraz, polarizazioa ez dator beti Ikutu politikoaren eskutik. 
 
Neutralitateak gehixeago erabiltzen ditu iraupen luzexkak. 

Positibotasunaren marka duten IUKetan aldiz gehiago dira luzeak, minutu 
t'erditik beherakoak baino. Alderantziz gertatzen da negatibotasuna azaltzen 
duten IUKetan, horietan hirutik bi laburrak izaten dira. 

 
 
5.8.4.1.5.-Iraupena 
 
Telenavarran gehiago dira formato luzexeko (%58,3) IUK-k, laburxeak 

(%41,7) baino.  
 
 

(157. grafikoa: TVENAren IUKen iraupena) 
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Iraupenak, albistegiaren barruan garrantzi emateko sistema erakusten du. 

Iraupen desberdinaz aurkeztu daitezke Gai potenteak (Gizartea, Politika eta 
Ekonomia bereziki), baina ez alderantziz. Hau da, badira Gai batzuk modu 
guztietara agertuko direnak, eta beste "txokoratutako" batzuk formatu 
laburretara mugatuko direnak. Gainera, Gai batzuk sarri aipatuak izateak ez du 
esan gura iraupen guztiak ezagutuko dituztenak, hori da Kirolaren kasua 
(laburren mugetara kondenatua). 

Iraupena Ikutu politikoaz nahastuz, TVENAk luzexeagoetan areagotzen 
duela ikuturiko IUKen kopurua erakusten du. Edozelan ere, beste kanalekin 
konparatuz maila eskasagoan. 

Iraupen guztietakoen artean neutralitateak erakusten du burua, 
positibotasunak ere leku dexentea du (markatuagoa luzexeagoen artean) eta 
negatibotasunak ez du bestelako garrantzirik iraupen handiagoen artean. 
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Iraupenaren bidez, Telenavarrak bere sailkatze tematiko propioa egiten 
du. Luzexeagoen artean kokatzen ditu, lehen postuetan gainera, Gizartea, 
Politika eta Ekonomia. Iraupena horretakoen artean oso apal daude Kirola eta 
Kultura, eta Biolentzia politikoari buruzko IUK-rik ez da agertuko. 

Beste muturrean, laburxeagoak direnen artean, Kirola da nagusi (ezin 
ahaztu Kirola eta Gizartea direla Gairik erabilienak TVENAn), Gizartea eta 
Politikaren atzetik. 

Beraz, nahiz eta kopuru tematikoz Gai batzuk besteak baino pisu 
gehiagokoak izan, iraupenari begiratuz badira lehentasuna duten temak eta 
beste batzuk alboratuak izaten direnak. Albistegia osatzerakoan iraupenaren 
elementu interesgarri honetatik ikusita Kirolak garrantzia galtzen du, Biolentziak 
ez du inoiz irabaziko, eta Gizartea, Ekonomia eta Politika azpimarratuak izango 
dira.  

 
Telenavarrak Ikutu politikoari ematen dion garrantzi eskaziaren islada 

deritoghu ikuturik dauden IUKen kopuru baxuari. Baina, edozein kasutan ere, 
ikutu hori gehiago ematen da iraupen luzeko IUKen artean laburxeagoen artean 
baino. 

Iraupen luzexeagoa duten IUKen artean apur bategatik sikera, gehiago 
dira Ikutu politikoa dutenak. Minutu t'erdiko iraupena duten IUKek aldiz bosta 
aldiz gehiago dira ikuturik ez dutenak. Iraupen luzexeen artean beraz areagotu 
egiten da Ikutu politikoaren presentzia, agian bertan aurki daitezkeen Gaiak 
egokiagoak direlako "ikutuak" izateko. 

 
Neutralitatea nagusi da Telenavarrako IUKen artean, luze zein laburra 

izan. Iraupen guztietakoen artean, lautik hiru neutraltasuna dute osagarri. 
Baina, laburxeagoen artean positibotasuna markatuagoa da negatibotasuna 
baino. Tendentzia hori areagotuz, luzexeagoen artean, negatibotasuna ia 
desagertu egiten da. 

Iraupen guztietakoen artean nabaritzen da TVENAko IUKen artean 
neutralitatea dela jauntajabe, baina positibotasuna indartu egiten dela apalki 
iraupena luzatzen den neurrian. Luzeak direnen artean negatibotasunak ez du 
aipatzeko moduko lekurik. 

 
 
5.8.4.1.6.-Azpiatalaren sintesia 
 
Telenavarrak bere albistegietan bereizten dituen lau Kokapenetan Gai 

desberdinen presentzia ikusiz, agerian gelditzen da badagoela azpimarraketa 
formal bat. Politika eta Gizartea dira Hasierako Aipamenean kokatuak izango 
diren Gai bakarrak Titularretan, aipatuez gain,  Ekonomia eta Kirola agertzen 
dira proportzio dexentean. Kopapen kasu bietan Ikutu politikoaren 
derrigortasuna ia ezinbestekoa da. 

Aipaturiko Kokapenetan bezala, Bloke Nagusian gainera, negatibotasun 
maila oso baxua da, neutralitatea maila onean dabilelako, eta positibotasuna 
ere aipatzeko modukoa delako. 

 
Iraupen desberdineko IUKen nortasuna aztertuz, TVENAko balio sistema 

agerian gelditzen da. Modu honetara, Gizartea, Politika eta Ekonomia bereziki 
iraupen moeta ugariak ezagutuko dituzte, baina badira beste batzuk formato 
laburretara mugatuko dituztenak. 
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Telenavarrako edukinak, tematikoki aurkezten duen banaketan 
elementurik aipagarriena du. Esan nahi baita, Kirolak (%29,2) eta Gizartea 
(%29,1) Gai duten IUK-k nagusi direla, hamar puntu baino beherago datoz 
Ekonomia eta Politika. Kultura eta Biolentzia politikoa, koantitatiboki hutsaren 
hurrengoak dira.  

 
Beste tele-kanaletan egin dugun bezala, laburtuko dugu, TVENAko 

edukinean esanguratsuak diren Ikutu politikoa eta Positibo/negatibo ardatzari 
buruzko ideiarik nagusienak. 

Ikutu politikoak, oso ahula TVENAn, asko laguntzen du kokapen 
azpimarratuetarako bidean, baita azpimarratua agertuko da iraupen luzeagoko 
IUKen bidez. Beste albistegietan baino modu garbiagoan, Ikutu politikoak 
markatu egiten ditu TVENAn bestelako esparru tematikoak. Telenavarran Ikutu 
politikoa duten IUKen negatibotasuna baxu mantentzen da, eta neutralitatea 
oso altu. 

 
Telenavarran Positibo/negatibo parametroaren aplikapenak, neutralitateak 

duen pisua erakusten du berehala. Halere, neutro, positibo zein 
negatibotasunak bere lekua izango du baita Titularretan ere. Bestelakoa da hiru 
hauen proiekzioa iraupenaz gurutzatuz: positibotasuna iraupen luzeez saritzen 
baita, eta kontrara laburrak izango dira negatibotasuna markatzen dutenak. 

 
Telenavarrako edukin tematikoari beste errepasu bat eginez, ikus 

daitekeen bezala, pisu koantitatibo eta koalitatiboa ez datoz beti bat. Honekin 
esan gura dugu, Kirolak kopuruz IUK asko eskuratzen baditu ere, ez dutela beti 
primerako tratamendua ezagutuko. 

Esandakoaren ildotik, Gizartea, Politika eta Ekonomia izango dira 
Hasierako Aipamen, Titular eta Euskarazko Laburpenean IUK gehien 
plantatuko dituztenak. Antzerako efektua aurkitzen dugu Gaia eta iraupena 
bateratzen ditugunean. Kirolak iraupen laburrak ditu maizago eta Gizartea, 
Politika eta Ekonomiak luzeak izaten dira gehiagotan. 

Gai desberdinetan, Ikutu politikoak garrantzi gehien duen katea da 
TVENA. Neutralitatea ere oso pisutsua de Telenavarrako IUken artean. 
Ekonomia, negatibotasunaz, eta Gizartea, positibotasunaz, dira IUK Gairik 
polarizatuenak.  

 
 
5.8.4.2-Hitzezko edukina 
 
Telebista-albistegietan eskeintzen den hitzezko informazioan guk bost 

elementu nagusi aztertu ditugu: Subjektua, Ekintza, Destinatarioa, Gaia eta 
guzti hauentzako esparru geopolitikoa. Elementu guzti hauen izakera, erlazioak 
eta funtzio sozialaren bidez jakin dezakegu nolakoa den Telenavarran, ahoz 
proposatzen zaigun Euskal Herria eta bere osagarriak.  

 
Telenavarraren hitzezk edukinaren ikuspegi koantitatiboaren hausnarketa 

lan honetan, lehendabiziko azpiataltxoetan azalpen deskribatzailea segituko 
dugu (aldagai desberdinen frekuentziak), geroko utziz (5.8.4.2.6.tik 
aurrerakoak), aldagai arteko gurutzaketak lantzeari.  

 
 
5.8.4.2.1.-Hitzezko informazioaren Subjektua 
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TVENAn 976 Informazio Unitate (IU) zenbatu dira gero, beraien baitan, 

dauden elementuak aztertu ahal izateko. Landu den lehen elementuak ahoz 
informatzen denaren egilea zein den eta nolako berezitasunak dituen aztertu 
du. 

 
Hitzezko informazioaren unitateak, IUak, definitu ahal izateko beharrezkoa 

izan dugu Subjektu eta Ekintza bana. Subjektuari dagokionez, TVENAn, altu 
samarra da IUaren egilea nor den zehazten ez dutenen kopurua. Hiru IUetatik 
bitan, Subjektuaren presentzia modu esplizitoz azaltzen da, gainerako 
herenean ez da modu garbian esaten egilea nor den. Albistegietan azaltzen 
diren hiru Ekintzetatik baten erantzunkizuna nori dagokion ezkutatu egiten da 
beraz, anonimizatuta geratuz.  

 
Pertsonalizazioaz bi dira egin daitezkeen multzo nagusienak: eraketa 

sozial artikulatu gabekoena (Gizabanakoa eta Talde Informala) eta eraketa 
sozial minimoa ezagutzen dutenak (Talde Formala eta Instituzioa)  
Telenavarran altua da bigarren multzoa, alegia, Subjektu gisa agertzen direnak, 
nagusiki, Talde Formal gehi Instituzioetakoak izaten direla.  

IUen Subjektuetatik %28,7an Gizabanako solteak dira. Portzentualki beste 
kanaletan baino baxuxeagoa bada ere kopuru hori, emakumezkoena 
konparatiboki altuagoa da, bere urritasunean. Banaka ageri diren Subjektuen 
artean %16,7a emakumezkoak dira.  

Bestelako pertsonalizazio mailetan, Telenavarrak oso altua du Talde 
Formal (%39,1) eta Instituzioen (%15,8) presentzia aktiboa, bien arteko 
kopurua %54,9ra heltzen delarik. Aldiz, Talde Informalean sailkatu daitezkeen 
Subjektuen portzentaia ez da %14,2tik gora jartzen. 

Azkenik, eta lehen aipatu dugun Subjektu inplizitoen maila altuagoa 
borobilduz, %2,2an dabil Entitate Naturalei leporaturiko autoretza duten IUak. 

 
 

(158. grafikoa: TVENAren IUen Subjektuen  
pertsonalizazio maila) 
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Subjektuaren nortasun sozio-politikoa aztertzeko orduan 76 tipologia 

desberdin definitu izan dira. Ugaritasun horretan, irakurketa zentzuzkoa egin 
ahal izateko bi multzo nagusi marraztu ditugu: Sistema-egituraren barruan 
daudenak eta Gizarte soila. Definizio dikotomiko hau egiterakoan kontuan hartu 
dugu Sistema-egiturakoak boterean egon edota inguruan mugitzen direla. 
Aldiz, Gizartearen multzoan kokatu ditugunak heuren buruen jabe izanik, 
indibidualitatez edota jende xehez osaturiko multzoa errepresentatzen dutela. 
Gizartea gainera, aginte eremuetatik kanpo dagoen tipologia sozio-politikoa da.  

 
Sistema-egituraren barruan lekutu ditugun tipologia-multzoak honako 

hauexek dira: Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde politikoak eta 
Gizabanako Espezialduak. Telenavarraren Subjektuen artean, Sistema-
egiturakoena %84,3a da.  

Instituzio politiko-administratiboak (%21,4) aipatzean Nafarroako Foru 
Komunitatearen egitura administratibo eta politikoaz ari gara, ia esklusiboki. 
Estatuko instituzioen kopurua ez da %3,7tik gora iristen eta EAEkoena %2,8an 
dago.  

Erakunde politikoak (%30,1) esatean alderdi politiko eta sindikatuez ari 
garenez, nagusi dira Nafarroara mugatzen diren alderdi politikoen partehartzea, 
portzentzualki estatalistak eta abertzaleak oso atzetik datozelarik.  

Gizabanako Espezialduek (%32,8) erakusten duten nagusitasun 
koantitatiboan, kirolariak eta entrepresetako agintari zein espezialisten parte 
hartzea ulertu daiteke. Hauen atzetik koka daiteke komunikabideetako 
profeionalen agerpen maila.  
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Gizartearen barruan (%12,2) kokatu ditugun tipologia sozio-politikoen 
artean, nola ez, biztanleria eta langileria multzo bat bezala dutenena dago.  

 
 

(159. grafikoa: TVENAren IUen Subjektuen nortasun  
sozio-politikoa) 
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Telenavarran aipatzen dituzten Subjektuen jatorriari kasu eginez, nafarrak 

dira ugarienak: %62,8az. Baina, koantitatiboki bigarren mailakoak izan arren, 
geopolitikoki beste hiru tokietako garrantzi informatiboa aipatzeko modukoa da: 
Estatu espainiarra (%15,7), EH-4 (%9,8) eta Euskal Autonomi Elkartea (%5). 
Subjektuen nafarzentrikotasuna handia da beraz.  

Euskal Herriko Subjektu desberdinen kopuruak gehituz %77,6koa 
eskuratzen du TVENAk. EH-7tik kanpoko Subjektuen partehartze informatiboa 
%22,4koa da, hauetatik Estatu espainiarrekoen kopurua %15,7koa delarik. 

 
(160. grafikoa bat: TVENAren IUen Subjektuen  

nortasun geopolitikoa) 
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5.8.4.2.2.-Hitzezko informazioaren Ekintza 
 
Ahozko diskurtsoan ageri den Subjektuak burutzen duen akzioa deitu 

dugu Ekintza.  
Ekintzen azterketaren bidez jakin dezakegu telebista-albistegietan hitzez 

deskribatzen dena zer den, zeintzuk diren errelebanteak kontsideratu diren 
Ekintzak: "Esan" ala "Egin" moetakoak izaki. Subjektu desberdinek egiten 
dituztenak aztertuko ditugu beraz ondoko lerroetan. 

 
TVENAn "aktibitatea" soma daiteke, Ekintza diskurtsiboek baino fisiko-

aldakorrek presentzia informatibo gehiago baitute. Gauzak Egiteaz lotuta 
dauden Ekintzen kopurua (%64,7), Esateena (%35,3) baino askozaz ere 
handiagoa da.  

Telenavarrako Ekintzen azterketak, Egite kanpo-aldakorraren (%40,1) 
nagusitasuna erakusten du. Ekintza klase honek ia bikoiztu egiten du bere 
atzetik datorren Esate baloratzatzailea (%21,6). Esan bezala, Egiteak indar 
handia du TVENAn, Egite barne-aldakorren kopurua ere altua delako (%16,1). 
Amaitzeko, eta Egiteen nagusitasuna finkatuz, handitxoa da Egite erritualen 
kopurua (%8,5) beste kanaletan baino doblea erakutsiz. 

Aipatua bezala, Esateen artean baloratzatzaileak dira nagusi (%)21,6, 
deskribatzaile (%12,8) eta intentzional guztien (%8) aurretik.  

 
(161. grafikoa: TVENAren IUen Ekintza moeta) 
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Telenavarraren IUetan deskribatzen diren Ekintzak kontsentsualak dira 

gehiengo handi batez: %63,3. Gelditzen direnak neutroak dira % 19,1ean, eta 
konfliktiboak 17,6an. Nafarrorako emititzen duen telebista-kanale honetako 
Ekintzen artean kontsentsua puztu egin da beste bi moetatakoen kalterako. 

 
 

(162. grafikoa: TVENAren Iuen Ekintza konts/konflikt) 
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Neutroa Konsentsuala Konfliktiboa  
Iragan/orainaldiaz lotutako Ekintzen kopurua handia izan arren (%53,3), 

altua da Telenavarran iraganean gertaturikoak deskribatzen dituzten IUen 
Ekintzak (%34,3). Beste kanaletan baino baxuagoa da aldiz iragan/orainaldiaz 
eta baita ere etorkizunaz (%12,4) lotutakoen kopuru portzentuala. TVENAn 
hitzez kontatzen direnen proiekzio tenporal gehiena etorikizunaz baino iraganaz 
erlazionaturik dago.  
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5.8.4.2.3.-Hitzezko informazioaren Destinatarioa 
 
Albistegietan luzatzen den hitzezko informazioaren barruan bi elementu 

nagusienak aztertu ditugu: Subjektua eta Ekintza. Azpiataltxo honetan, Ekintza 
horrek izango duen jasolea edota hartzailea nor den landuko dugu. Subjektuak 
eginikoa norengan izango duen eragina da beraz, orain ikusiko duguna.  

Ahoz kontatzen dena nori zuzentzen zaion aztertu aurretik aipatuko dugu, 
Telenavarran, IUen %77,6an, ez dela zehazten nor den Destinatarioa. 
Proportzio altu horretan beraz, ezkutuan mantentzen da IUaren mamia nori 
bideratu edota norengan izango duen eragina. Subjektuen gain hitzegiterakoan 
komentatu bezala (Subjektuetatik %%32,4an anonimizaturik daude), hemen 
ere, altua da TVENAn itzalean mantentzen direnen portzentaia. 

Agerian dauden Destinatarioen nortasunean sakonduko dugu ondoko 
lerroetan: pertsonalizazio maila, izakera sozio-politikoa eta geopolitikoan.  

 
Telenavarran, IUen %22,4ak bakarrik du Destinatarioa bistan. Ageriko 

horien artean, eraketa sozial gehiegirik ez duten Gizabanako (%29,9) eta Talde 
Informalen (%22,3) kopurua erditik gorakoa da: %52,2koa. Gainontzeko 
pertsonalizazio mailetan kokatzen dira sozialki artikulaturik daude 
Destinatarioak: Talde Formala (%33,5) eta Instituzioa (%10,3). 

Ikusia bezala, Talde Formala (%33,5) eta pertsona soltea (%29,9) dira 
Destinatarioen artean pertsonalizazio arruntenak. Gizabanako horien artean 
emakumezkoek %17,7a errepresentatzen dute. Maila altuan mantentzen da ere 
Talde Informala %22,3az. Instituzioaren presentzia %10,3koa da. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(163. grafikoa: TVENAren IUen Destinatarioaren pertsonalizazioa) 
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Telenavarrako hitzezko informazioan arakatuz, eta Instituzio politiko-

administratiboak (%18,3), Erakunde politikoak (%28,2) eta Gizabanako 
Espezialduen (%24,8) kopuruak gehituz, "boteretsuak" direnen portzentaia 
ehuneko 71,3ra irisiten dela ikusten da. Sistema-egituraren kopuru altu 
horretan markatua da Gizabanako Espezialduen barruan enpresariek jokatzen 
duten papertzarra eta alderdi politiko zein sindikatuek Destinatario modura ere 
duten presentzia. 

Aldiz, proportzionalki baxua da Gizartea definitzeko sortu dugun multzoa. 
Euskal biztanleria oro har, hiritar solteek eta ez-artikulatuen kopurua ez da 
%21,6 baino gehiagokoa. Honek esan nahi du ahozko diskurtsoan 
Destinatarioa gehiagotan dela botere-egituraketa bera gizartea baino. 

Destinatario gisa baino Subjektu modura duten pisu handiago dutenak 
honako hauek dira : alderdi politikoak (%27,3), euskal biztanleria (%15,2), 
Estatuko instituzioak (%7,2) edota talde armatuak (%2,7). Bestelako gehienek 
behera egiten dute portzentaia horretan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(164. grafikoa: TVENAren IUen Destinatarioaren  
nortasun sozio-politikoa) 
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Telenavarran aipatzen diren Destinatarioen jatorri geopolitikoa, %55,3an 

Nafarroako Foru Komunitatea da. Nagusitasun koantitatiboa horren ondoren, 
Estatu espainiarrekoena (%23,7) aipatu beharra dugu. Askozaz atzerago dator 
EH-4 (%9,8) edota EAE (%6,3). Beraz, TVENAn nagusi dira "bertako" 
Destinatarioak, eta hala ez den kasuetan Estatu espainiarrekoetara zabaltzen 
ditu ateak. 

Euskal Herriko Destinatarioen kopuruak gehitu ezkero %71,4ra heltzen 
bada ere, ez dago zalantzarik TVENAren atxikimendu geopolitikoa NFK-an 
duela muga estu bat eta zabalagoa bilatzen duenean Estatu espainiarren 
erreferentzia hor dagoela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(165. grafikoa: TVENAren IUen Destinatarioaren  
nortasun geopolitikoa) 

 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  518

EAE

NFK

EST. ESPAINIAR

EH-4

EH-7

BESTEAK

0 10 20 30 40 50 60  
 
 
5.8.4.2.4.-Hitzezko informazioaren Gaia 
 
IUaren hitzezko informazioan, Gaiak, deskribatua izaten ari denari 

buruzko zehaztasunak eskeintzen ditu. Bertan, IUaren edukina zertaz den 
azaltzeaz gain, nola sortu eta nolako ondorioak izan dituen azaltzen digu. 
Gainera, IUaren Gaian jorratu den temaren inguruko informazioa eskura 
daiteke: ikutu politikoaren presentzia edota esparru tematikoa zein den. 

 
Telenavarran lau IUetatik hirutan (%77,5) ikus eta azter daiteke Gaiaren 

presentzia. Gainontzeko kasuetan, %22,5ean, ez da zertaz hitzegiten ari den 
jakiten.  

 
Gaiaren motibua azaltzen den kasuetan IUaren nondik norakoak eta 

arrazoiak azaltzen dira. Elementu honen presentzia ez da TVENAn ere oso 
altua: %12koa. Bestelako kasu guztietan, %86an, ez da hitzezko informazioan 
testuinguru gisa balio dezaken motiburik eskeintzen.  

 
Arrazoiturik ageri diren Gaien kopurua baxua bada ere, are eta makalagoa 

da bere efektuen berri emango duten Gaiena: %5,5. Telenavarran, IUetan 
aipatzen diren Gaien artetik %94,3an ez da zehazten deskribatzen ari denaren 
ondorioak edota emaitzak zeintzuk diren.  

 
Gaiak motibu eta efekturik gabe ageri dira gehienetan beraz. Aldi berean, 

edukin kontsentsuala da nagusi: %48,2az. Konfliktibitatea adierazten dutenen 
portzentaia baxua da: %17,1ekoa. Telenavarran konfliktibitatearen kopurua 
ahula den bitartean, neutralitatea %34,7koa da.  

 
TVENAn ageri diren Gai/Arazoen artean, hamarretik ia seik (%58,3), ez 

dute Ikutu politikorik erakusten. Bestelako kasuetan, %41,7an, Gaia Ikutu 
politikoaz bustirik soma daiteke. Beraz, eta edukin tematikoa lerro batzu 
beherago aztertuko dugun bezala, Politika Gaia baino esparru zabalagoa 
betetzen du Ikutu politikoak. Telenavarran ere, politika munduko pertsonaiek 
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bestelako esparru tematikoa duten IUetan txertatzen dira, politikaren marka 
utziz. Guk efektu honi politikagintzaren jarrera fagotizatzailea deitu diogu. 

 
Telenavarran ere, bi dira esparru tematiko erabilienak IUen Gaian: Politika 

(%33,8; Biolentzia politikoa (%1,5) eta Gizartea (%31,8). Portzentualki 
atzeragoa datoz Kirolak (%16,6) eta Ekonomia (%12,6). Kulturaren presentzia 
informatiboa ez da %3,3tik gora heltzen.  

 
 

(166. grafikoa: TVENAren IUen Gaia) 
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5.8.4.2.5.-Hitzezko informazioaren Ekintza/Eraginaren geopolitika 
 
Telebista kanale bakoitzak, hitzezko informazioaren bidez ere, inguru 

territorialaren pertzepzio bat adierazten du. Albistegietan toki bateko gertaerak 
aipatzen direnean horrarekiko hurbiltasuna erakusten da. Aldi berean, IUetan 
aipatzen diren Ekintzak non suertatu eta non duten Eragina zehaztuz, inplikazio 
eta loturak proiektatzen dira. Ondoko lerroetan, Telenavarran nolakoa den 
zirriborratzen den lurraldea eta IUen edukinaren bidez zeintzuk diren leku 
notiziagarriak ikusiko dugu. Gainera, esplizitazio territorial horiek nola eta nork 
egiten dituen aztertuko dugu.  

 
 
TVENAn ere, IUen erditik goraxeago (%55,5/55,6) zehaztua dago non eta 

norainokoa den inplikazio territoriala. Bestelako kasuen  %44,5/44,4an ez da 
esaten gertaera non izan eta non duen Eragina.  

 
Aipaturiko Ekintzaren esplizitazio geopolitikoa tokizen edota erakundeak 

aipatuz egiten da (%84,9/84), bigarren maila baten datozelarik espresio 
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geopolitikoen bidezkoak (%17,3/17), eta askozaz atzerago adberbioak erabiliz 
eginikoak (%4,7/4,6).  

Esplizitazio geo-komunitarioek duten balio koalitatiboa kontuan hartuta, 
hauek dira TVENAko ahozko diskurtsoan gehien aipatzen direnak:  

-"navarro/comunidad autónoma navarra" (%42,7/44,1) 
-"comunidad" (%8,1/10) 
-"comunidad foral navarra" (%4,6/4,1) 
-"España" (%4,6/4,1) 
-"nación/nacionalista" (%4,6/3,5) 
-"vasco" (%2,9/2,9) 
-"español" (%2,3/2,3) 
-"Francia" (%2,3/0) 
 
"Euskal Herria" ez da ia inoiz aipatua izaten (%0,6/0,6), eta behin ere ez 

"Euskadi" edota "País Vasco" bezalakoak. Aipagarri da, Nafarrora 
mugaturikoen portzentaia altua eta, "España", "español" eta halakoen 
presentzia, koalitatiboki, garrantzitsua ("Estado español" ez da ia-ia inoiz 
erabiltzen).  

Azkenik, Telenavarran "nuestros" edo "aqui" bezalako aditzlagun 
inplikatiboen presentzia %4,7/4,6koa da 

Goiko zerrendatik deduzi daitekeenez, TVENAn ugaria da esplizitazio 
geo-komunitarioen erabilera. Ahoz botatzen diren esamolde horien artean 
askozaz ere maila koantitatibo altuagoa dute ikutu autonomista dutenak 
("comunidad autónoma", "comunidad foral navarra"...) esplizitazio geografiko 
hutsak (Navarra, España...) direnak baino. 

 
Toki-esplizitazioak egiterakoan kazetariaren papera oso garrantzitsua da 

(%86,1/85,6) bigarren mailan gelditzen direlarik printerraren bidez eginikoak 
(%11,6/11,8) eta elkarrizketatuak luzaturikoak (%7,9/8,6). Beraz, geo-
esplizitazioak egiteko agenterik oparoena medioa bera da, TVENAren kasuan 
%97,7/97,4a berari dagokiolarik.  

Esan dugun bezala, esplizitazio geopolitikoak egiterakoan handia da 
tokizen eta erakunde eta instituzioak aipatzearen bidez eginikoak. Hala den 
kasuetan, TVENAn, gaztelera hutsez (%88,8/86,6) zein gazteleraz eta 
euskaraz (%9,4/9,7) izen bera duten kasuak gehituz, %98,2/96,3ra heltzen da. 
Gainontzekoetan, euskaraz emaniko leku-izen (%1,5/2,8) edota elebidunen 
portzentaiak (%0,3/0,9) marjinalak dira.  

 
 

(167. grafikoa: TVENAren IUen Ekintzaren  
esplizitazioa: hizkuntza) 
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IUetan deskribatzen diren Ekintzen bidez jakin dezakegu non gertatzen 

diren notizigarriak kontsideratu izan direnak. Baina, aldi berean esaten zaigu 
norainoko garrantzia izaten duten, noraino heltzen den bere Eragina. Bi hauen 
bidez, telebista kate bakoitzak eraikitzen du garrantzi informatiboaren 
esparruak. 

Telenavarrako IUetan aipatzen diren Ekintzak, %65,4ean Euskal Herriko 
parteren baten kokatzen dira. Hori baino zehatzagoa izanez, %39,6an 
Nafarroako Foru Komunitatean gertaturikoei buruz informatzen da. Garrantzi 
informatibo ikaragarria du beraz NFK-ak, askozaz ere atzerago datozelarik: 
Herri+hiri+eskualdeak (%16,6), Estatu espainiarra (%15,2) eta euskal 
hiriburuak (%12,5). Aipatuak izaten diren Ekintzak non kokatzen diren 
errepasatzen ari garen honetan, atzera gelditzen dira EH-4koak (%9,1) edota 
EAEkoak (%2,9).  

Ikusi bezala, NFK- bere osotasunean da notizien sorburua baina, 
kapitalek eta herri+hiri+eskualdeek ere bere garrantzia dute. Komunitate 
autonomoaren zentrikotasuna markatua da beraz, baina, bestelako esparru 
geografikoetan sorturiko Ekintzek ere paper informatiboa lortzen dutelarik.  

 
 

(168. grafikoa: TVENAren IUen Ekintza-tokiak) 
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Ekintzen Eragin-tokiei dagokionez, TVENAn agertzen diren Ekintzak 

Euskal Herrian dute Eragina %66,4an. Detaileetara joaz, oso markatua da 
NFK-ren garrantzia. Bertan isladatzen diren Ekintzak dira gehien aipatzen 
direnak: %42,3. Horren ondoren datoz Ekintzetan Egin edo Esaten dena Estatu 
espainiarrean (%16,4), EH-4an (%16,4) edota Herri+hiri+ eskualdeen (%15,6) 
garrantzia.  

Beraz, NFK-ko nagusitasunaz gain, esparru geografiko murritzagoa duten 
Herri+hiri+eskualdetan ere somatzen dira Ekintzen Eraginak. Proportzio 
beretsuan, Estatu espainiar osora zabal daitezkeen emaitzen Ekintzak aipatzen 
dira Telenavarran.  

Hiriburuetan Eragina izango duten Ekintzen aipamenak ez du ia lekurik 
okupatzen TVENAko albistegietan.  

 
 

(169. grafikoa: TVENAren IUen Eragin-tokiak) 
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Ekintza eta eragin-tokiak elkarrekin aztertuz, NFK-ren zentrikotasun 

informatiboa soma daiteke TVENAn. Nafarroako Foru Komunitatea da aldi 
berean Ekintzen sorburu eta Eraginen jasole nagusia. Bertan gertatzen diren 
Ekintzak dira sarrien aipatzen direnak (%39,6), eta berarengan Eragina izango 
dutenak leku apartekoa (%42,3) dute albistegeitan.  

Badira, esparru geografiko batzuk notiziak sortzen baliogarriak direnak, 
baina ahozko diskurtsoan "Destinatario" gisa oso gutxitan agertuko direnak. 
Esate baterako, hiriburuak gehiagotan izaten dira notizi sortzaile, esaten edo 
egiten denaren Eragina jasoko duten tokiak baino.  

EH-4ren kasua kontrakoa da: gutxitan (%9,1) agertuko da Ekintza-toki 
bezala baina gehiagotan (%16,4) Eragin-toki modua ezagutuko du. Beraz, 
Telenavarran Hego Euskal Herriak duen agerpen informatiboa proiektiboa da 
ezeren gainetik.  

Bestelako kasuetan antzerako proportzioan izango dira aipatuak, gauzak 
gertatzen direlako bertan, ala beste nonbait izan eta hor proiektatzen dutelako 
berain Eragina.  

Ekintza non gertatu eta Eragina norainokoa duen aztertzeak argi asko 
zabaltzen du telebista-kanale honek duen adiera territorialaz. Izan ere, TVENAk 
gertaerak aukeratzen dituenean NFK-ra mugatzeak bertako lurraldetasuna 
azpimarratzea dakar. Modu berean, deskribatzen diren Ekintzen ondorioak 
noraino, haraino heltzen da esparru informatiboa.  

 
 

(170. grafikoa: TVENAren IUen Ekintza eta Eragin-tokiak) 
 

 TVENA 
 EK ER 
Herri+Hiri+ Eskuald 16.6 15.5 
Hiriburua-Donostia 2.3 - 
                  -Bilbo  0.5 - 
                  -Gazteiz 0.2 - 
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             -Iruinea 9.1 5.8 
                  -Maule 0.2 0.2 
                  -Baiona - - 
Lurraldea-Gipuzkoa 1.3 0.9 
                  -Bizkaia 0.2 0.2 
                  -Araba - - 
                  -Nafarroa 0.4 0.2 
Komunitatea-NFK- 39.2 42.1 
                    -EAE 2.9 0.7 
Sumatorioa EAE-ino 7.5 1.8 
Sumatorioa NFK--ino 48.7 48.1 
Euskal Herria-EH-4 9.1 16.4 
                       -EH-7 - - 
Sumatorioa EH-4 63.3 66.3 
Iparraldea - - 
Estatu    -espainiarra 15.1 16.4 
              -frantziarra 0.9 0.2 
Europa 0.7 0.2 
BESTELAKOAK 0.9 1.1 

 Sumatorioa EAEraino= Hiriburua+ Lurraldea+ EAE 
 Sumatorioa NFK-araino= Iruiñea+ Nafarroa+ NFK- 

 Sumatorioa EH-4raino= Sumatorioa EAEraino+Sumatorioa NFK-araino+ EH-4 
 
 

Telenavarran ageri diren informazioen marka territorialari errepasua 
egiten ari garen honetan, hauexek dira aurkitu diren elementurik 
definigarrienak. TVENAren toki notiziagarrienen artean NFK- da nagusi 
%39,6az. Bere atzetik datoz Herri+hiri+eskualde (%16,6), Estatu espainiarra 
(%15,1) eta hiriburuak (%12,3) baina askozaz ere maila apalagoan. Estatu 
espainiarrarena aipatzeko modukoa da, izan ere Euskal Herriko parte 
desberdinetatik datozen Ekintzen aipamena %91koa da Telenorten, eta Estatu 
espainiarrekoa %15,2era heltzen baita.  

Notizietan aipatuak izaten diren Ekintzek norainoko garrantzi informatibo 
eta sozio-politikoa duten aztertuz, berriro ere NFK-ren nagusitasuna (%42,3) 
azaltzen da. IUen Eragin-tokien bidez eraikitzen diren beste esparru 
geopolitikoen artean daude EH-4 eta Estatu espainiarra %16,4naz eta 
Herri+hiri+eskualdea %15,6az.  

Baina zalantzarik gabe, deskribatzen diren Ekintzen kokalekua eta 
erreferentzia gisa erabiltzen den esparru geopolitikoan Nafarroako Foru 
Komunitatea da Telenavarraren hitzeko edukinean. Horren atzetik daude, maila 
berean gainera, Estatu espainiarra eta EH-4, eragin lokala dutenak ere segidan 
datozelarik (%15,6)z. 

 
Aipatu ditugun Ekintza eta Eragin-tokien alderdi formalean, medioaren 

papera da nagusi. IUetan ematen diren esplizitazio geopolitikoetan kazetaria 
(%86,1/85,6) eta, neurri apalagoan, teleprinterraren (%11,6/11,8) bidez 
emanikoak du lehentasuna. Esplizitazio horiek ematerakoan erabiltzen den 
hizkuntza gaztelera da ehuneko %88,8/86,6az, askozaz ere atzerago 
datozelarik euskara eta gazteleraz berdin izendatzen direnen kasua (%9,4/9,7) 
eta euskara hutsez emanikoena: %1,5/2,8.  
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NFK- nagusi den Ekintza eta Eragin-tokien esplizitazioan, leku eta 
erakunde izenak (%84,9/84) dira gehien erabiltzen direnak. Halere, esangura 
geo-komunitarioa duten esplizitazioak ere kasuen %17,3/17an agertu. 
Telenavarran nafar komunitate autonomo eta lurraldeari buruzko aipamenak 
dira erabilien: "navarro/comunidad autónoma de Navarra", "comunidad", 
"comunidad foral navarra" eta abarrak. Halere, portzentualki segidan datoz 
"España" eta "español". "Estado español" ez da inoiz erabiltzen. Ezta ere 
"Euskadi" edota "País Vasco", "Euskal Herria" esamoldearen aipamena ere oso 
arraroa da TVENAn.  
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Orain arte, Telenavarraren hitzezko edukina ikuspegi deskribatzailetik 
egin badugu ere, bigarren parte honetan, azalpen erlazionala landuko dugu. 

 
Hitzezko informazioaren azterketa erlazionala eginez, TVENAren 

ikuspegia eta jarrera zeintzu diren jakitera hurbildu gaitezke.  
Telenavarraren hitzezko edukinean gauzatu eta plazaratzen dira 

nafartasunaren definizioan garrantzitsuak kontsideratzen dituzten elementuak: 
lurralde eta eraketa instituzional propioak eta izakera kolektiboa duen 
komunitatea.  

 
 
5.8.4.2.6.-Lurraldearen definizioa 
 
Nafarroaren definizio territoriala egiterakoan bi dira ugarien erabiltzen 

diren mekanismoak: informazioaren marka territoriala eta NFK-aren mugak 
parekatzea, eta, albistegietan agertzen diren pertsonaia eta Gaiek bere 
harreman-esparruan Nafarroa egotea.  

Bi hauen bidez proiektatzen den lurraldetasunaren kontzeptualizazioa zein 
den eta nola eraikitzen den aztertuko dugu ondoko pasarteotan.  

 
 
a) Nafarroako Foru Komunitatea joku-esparru gisa 
 
Notiziatzen diren gertaerek non suertatu eta Eragina norainokoa duten 

jakiteak erakusten digu zein den telebista-kanalearen kontzeptualizazio 
territoriala.  

Lehenagoa ere aipatua dugun bezala, teknikoki TVENAk duen emisio-
esparrua eta informatiboki hartzen duen kobertura-eremua eta Nafarroako Foru 
Komunitatea delakoaren aginte-barrutia bat dira. Informazio meteorologikoa 
ilustragarri gisa erabiliz, atxikimendu autonomista ageri-agerian gelditzean da. 
Mapa baten bidez, NFK-aren izakera informatiboa erakusten da, inguruko 
lurralde edota lurraldeen inolako agerpen mailarik eskeini barik.  

Telenavarran deskribatzen diren Ekintzen baitan arakatuz, jakin dezakegu 
IU desberdinetan kontatzen direnak non gertatu (territorioa elementu notizigarri 
modura) eta norainoko Eragina duten (informazioaren proiekzio sozio-politiko 
eta informatiboa).  

 
Televisión Españolak Iruñean duen Lurralde Zentruaren emisio 

informatiboetan kontatzen diren Ekintzetatik %65,4a Nafarroaren mugen baitan 
kokatuak dira (∑ NFK-araino). Gainontzeko Ekintza-tokietan Estatu espainiarra 
(%15,2), EH-4 (%9,1) eta EAE (%7,7) agertzen dira. 

Beraz, TVENAn pantailaratzen diren notizien arabera, NFK- da, zalantza 
barik, esparru geopolitiko erreferentziala. Nafar lurraldearen definizioan 
Herri+hiri+eskualde mailako berrien presentzia ez da makala: %16,6koa. 
Eskualde edota herri mailako berrien garrantzi informatiboa aipatzeko modukoa 
da, beraz.  

Komunitate autonomoa Ekintza-toki modura dituztenen portzentaia 
%39,6koa da. Beraz, NFK-arino bitartekoen sumatorioa %65,4ra heltzen 
delarik.  

Nafarroako Foru Komunitatearen nagusitasun territoriala begien bistakoa 
den bezala, kontuan hartzeko modukoa da Telenavarran notiziatzen diren 
Ekintzetatik %15,2a Estatu espainiarrean gertatutakoak izaten direla.  
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Euskal Herriaren beste tokietako erreferentzia informatiboak (hiriburu edo 
lurraldea mailakoak izanik) %4,6an agertzen dira. EAEren presentzia 
informatiboa ez da 2,9tik gora jartzen eta EH-4 bere osotasunean Ekintza-toki 
modura duten IUen kopurua %9,1koa da.  

 
Zenbaketa globaletara joaz, Ekintzen ehuneko 65,4a Euskal Herrian 

gertatutakoak badira ere, portzentaia horretatik parterik garrantzitsuena NFK-ri 
dagokio (Herri+hiri+eskualde gehi Iruñea gehi NFK-): %56,2a hain zuzen ere.  

Estatu espainiarraren erreferentzialtasun geopolitikoa ere oso presente 
dago TVENAn, IUetako Ekintzen %15,2a bertan gertatuak baitira.  

 
Baina, albistegietan deskribatzen diren Ekintzak non gertatu izan diren 

bezain interesgarria da, ala gehiago, norainoko Eragin-esparru informatibo-
soziala izango duten aztertzea. Kontatzen direnak nortzuei interesatu eta non 
proiekzioa edukiko duen.  

Eragin informatiboari buruzko lerro hauetan, agerian gelditzen da nafar 
erreferentzialitate territorialaren nagusitasuna: IUetako Ekintzen %63,7ak NFK-
an du Eragina ezagutuko.  

Notiziatuak izan diren gertaerak Estatu espainiar mailan proiektatzen 
direnen kopurua %16,4koa da.  

Euskal Herria bere osotasunean hartuta, Telenavarrak pantailaratzen 
dituen Ekintzen Eragin-tokien %66,4an dago presente.  

 
 
b) Nafar lurraldetasunaren definitzaileak/mugarriak 
 
Telenavarraren lurraldetasunaren kontzeptua zein den jakiteko, Ekintzak 

non gertatu eta norainoko Eragina dutenaz baliatu bagara aurreko azpiatalean, 
orain, hitzezko informazioaren beste elementu batzuetan fijatuko gara.  

Informazio Unitateetan agertzen diren Subjektu eta Destinatarioen 
nortasun geopolitikoan miatuko dugu lehenengo. Gero, Subjektu desberdinek 
burutzen dituzten Ekintzen proiekzio territorialari kasu eginez. Gainera, azpiatal 
honetan, Gai desberdinak landuko ditugu territorialitatearen definizioari 
dagokion ikuspegitik. Aldagai guzti hauek aztertuz ezagutu daiteke non dauden 
Telenavarrak eraikitzen duen territorialitatearen mugarriak.  

 
Telenavarran pantailaratuak izaten diren Subjektuetatik erditik gora 

(%62,8) jatorriz, nafarrak dira edo bertara mugatzen dute beraien zeregin 
sozio-politikoa: Federico Tajadura kontseilaria, Osasuna futbol taldea edota 
Juana Elizondo lekaimea, esate baterako.  

Estatu espainiarreko beste nonbaitetik etorritakoen presentzia 
informatiboa %15,7koa da. Euskal Autonomi Elkartea (%5) eta Hego Euskal 
Herritik (%9,8) etorritakoen gainetik beraz espainiarren agerpena. Deskribatzen 
ari den gertaeran Iparraldeko Subjekturik ez da kontabilizatu izan.  

Beraz, informazioaren paper zentrala duen Subjektuen artean euskal 
herritarren kopurua altua den arren (%77,6), nafar komunitatearen esparru 
autonomikoa da inposatzen dena ehuneko 62,8az. 

 
Informatzen denak norengan Eragina izango duen, nork jasoko duen 

ondorioa eta, hitz baten esanda, Destinatarioa nor izango den aztertuta ere 
Nafarroako Foru Komunitatearen zentralitatea agerian gelditzen da. Hemen 
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ere, EH-7koen presentzia pisutsua den arren (%71,4) ez dago dudarik NFK- 
dela Destinatarioen artean koantitatiboki nagusi: %55,3az. 

Destinatarioen artean, Estatu espainiarretik etorritakoen parte hartzea 
%23,7koa da. Beraz, Subjektu modura baino hitzezko informazioaren kategoria 
proiektibotzat hartu daitekeen Destinatarioaren paperean gizentzen da 
espainiarren presentzia informatiboa. 

IUen Destinatarioen artean, Hego Euskal Herrikoak eta EAEkoak ez dira 
%9,8 eTa %6,3 apaletatik gora jartzen.  

 
Ikusi dugunez, Ekintza eta Eragin-tokien kasuan bezala, Telenavarrako 

Subjektu eta Destinatarioen artean lehen postuan daude Nafarroako Foru 
Komunitatera mugatzen direnak. Ondoko lerroetan, nagusi diren NFK-, eta 
bigarren planu baten dauDen, Estatu espainiar eta EH-4ren proiekzio 
informatiboan aritzen diren Subjektuen nortasuna sozio-politikoan arakatuko 
dugu1.  

Azpiatal honen azken lerroetan, proiekzio territorial desberdina duten 
Gaietan fijatuko gara, beraien bidez ere eraikitzen baita amankomuna 
kontsideratzen den lurraldea.  

 
Subjektuen izaera sozio-politikoa eta burutzen dituzten Ekintzek nolako 

proiekzio territoriala dutenari begira, hiru esparru hauetatik lehenean bereziki 
fijatuko gara: Nafarroako Foru Komunitatea, Estatu espainiarra eta Hego 
Euskal Herria. 

NFK-ra mugatzen diren Ekintzen Eraginari dagokionez, grafikan ikus 
daitekeenez, nagusi dira Sistema-egituraren barruan mugitzen diren tipologia 
sozio-politikoen parte hartzea. Bereziki Erakunde politiko eta Gizabanako 
Espezialduei esker, Instituzio politiko-administratiboen aurretik ere, NFK-aren 
presentzia informatiboa handia da Telenevarran.  

 
 

(171. grafikoa: TVENAren Ekintzen Eragin-toki  
NFK-koak eta Subjektuak)  

 

                                                 
1Sujetu desberdinek burutzen dituzten Ekintzak non gertatu izan diren baino Eragina 
norainokoa duten landuko dugu. Izan ere, Eragin-tokian hobeto konproba daiteke 
informazioaren balio proiektiboa.  
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Grafikan ikus daitekeenez, NFK-aren osaketa informatiboan garrantzia 

handia dute alderdi politiko, enpresari, aditu eta kirolariek eta baita ere 
Instituzio politiko-administratiboek. 

Estatu espainiarraren aurkezpen informatiboan, NFK-arenean bezala 
Erakunde politikoak eta Gizabanako Espezialduak dira nagusi, baina integrazio 
Estatalean garrantzia dute, baita ere, Instituzio politiko-administratiboek, eta, 
maila askozaz ere apalagoan Gizarteak ere.   

 
 

(172. grafikoa: TVENAren Ekintzen Eragin-tokia Estatu espainiarrekoa x 
Subjektuak) 
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Euskal Herri penintsularrera Eragina zabaltzen duten Ekintzen egileen 

artean ere Erakunde politikoak nagusi diren arren Instituzioen bultzada ere 
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sentitzeko modukoa da. Gizabanako Espezialduek EH-4 proiektatzen den 
Ekintzen egileak dira kasuen %19,1ean, ondoko grafikan ikus daitekeen 
bezala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(173. grafikoa: TVENAren Ekintzen Eragina EH-4 x Subjektukak) 
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Telenavarrak proiektatzen duen NFK-aren lurraldetasunaren moldea 

eraikiz Politika eta Gizarte Gaiak dira nagusi, Ekonomia edo Kirolen gainetik. 
Ondoko taulan ikus daiteke nafar autonomiara mugatzen diren Gaien kopuru 
portzentuala. 
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(174. grafikoa: TVENAren Ekintzen Eragina NFK- x Gaiak) 
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Estatu espainiarraren aurkezpen informatiboan, NFK-arenean bezala 

Politika eta Gizartea dira giltza Gaiak, baina integrazio Estatalean Kirolak, 
Ekonomia eta Kulturak ere eragin handia dute. Ondoko grafikan ageri dira esan 
ditugun esparru tematikoak deskribatzen den Ekintzaren ondorioak Estatu 
espainiarrera zabaltzen diren kasuan. 
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(175. grafikoa: TVENAren Eragina Estatu espainiarra x Gaiak) 
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Euskal Herri kontinentalera zabaltzen diren Ekitzen Eraginetan, bi Gai 

nagusi EH-4ren territorialitatea erakusten dutenen artean, Politika (%41) eta 
Gizartea (%33,5). Pisu gehien dutenak diren arren Politika eta Gizartea, Kirolak 
(%13,8) eta Biolentzia politikoa (%5,2) NFK-arekin erlazionatuta baino 
portzentaia altuagoaz ageri dira.  
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(176. grafikoa: TVENAren Eragina EH-4 x Gaiak) 
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Telenavarran informatiboki errelebanteak kontsideratzen diren esparru 

territorialen artean bat nagusi beraz, Nafarroako Foru Komunitatea. Eta, ikusi 
dugun bezala, nafar territorialitatea dibujatuz bi gai nagusi Politika eta Gizartea.  

 
Ekintza zein Eragin-toki informatiboak dira, zalantzarik gabe, 

lurraldetasunaren elementu definigarririk garrantzitsuenak. Informatiboan 
lortzen duten lekuagatik Subjektu, Destinatario eta Gai konkretu batzuk 
erabiltzen dira territorio propioa zedarriztatzeko. Mugatze-lan horretan, bere 
inportantzia du leku-izen edota esamolde geo-esplizitatzaileen erabilerak. Izan 
ere, azken hauen bidez izendatzen da ingurunea, propiotzat kontsideratzen den 
lur-eremu eta antolaketa politiko-administratiboa eta kolektibitatea etiketatzen 
baitira.  

Telenavarran, ikerketa honen emaitza deskribatzailea azaldu dugunean 
esan bezala, esamolde autonomistek berebiziko lekua aurkitzen dute. 
Esplizitatu izan diren kasuen %42,7an "navarro/comunidad autonoma de 
Navarra" da erabili den formula, askozaz ere atzerago datoz ikutu autonomista 
ere duten hauek: %8,1az "comunidad" eta %4,6az "comunidad foral de 
Navarra".  

Estatu espainiarren presentzia erreferentziala, Subjektu, Destinatario eta 
Gaien Eragin-esparruan ikusi dugun bezala, esplizitazio geo-komunitarioen 
bidez ere erakusten da. "España" (%4,6) eta "español" (%2,3) dira esamolderik 
erabilienak. 

Euskal Herriaren esplizitazioak, modu bakar bat ezagutuko du: "vasco" 
(%2,9).  

Hitzezko informazioan eskeintzen diren lurralde-esplizitazioak ez dira 
berberak izaten Euskarazko Laburpenean. Esate baterako, titularren 
euskarazko bertsioan, konparatiboki, gehiagotan erabiltzen dira "Estatu 
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espainiarra", "Estatua" eta "Euskal Herria" bezalakoak, edo, horiek baino 
"zeharrekoagoak" diren "gure herrialdea" gisakoak.  

 
 
5.8.4.2.7.-Sistema-egituraren proiekzio informatiboa 
 
Agintearen harmailetan aritzen diren tipologia sozio-politiko desberdinak 

dira TVENAn leku gehien eskuratzen dutenak. Instituzio politiko-
administratiboak, alderdi politiko zein sindikatuak eta Gizabanako Espezialduen 
presentziak ez du parekorik hitzezko informazioan.  

Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun hiru tipologia horiek Subjektu 
edo Destinatario gisa aritzen direnean burutzen dituzten Ekintzak, jorratzen 
dituzten esparru tematikoak eta bestelako elementuak landuko ditugu azpiatal 
honetan. Izan ere, Sistema-egituraren aurkezpen informatibotzarraren bidez 
ulertu daiteke nolakoa duen Telenavarrak egituraketa sozio-politikoaren 
pertzepzio informatiboa.  

TVENAn, Sistema-egiturari leporatzen zaion zeregin soziala, bere 
osotasunean aztertuta gero, bere baitan dauden hiru tipologia sozio-politikoen 
azterketa berezitua egingo dugu.  

 
 
a) Sistema-egituraren agerpen azpimarratua 
 
Kategoria sozio-politiko honek Telenavarran aurkitzen duen nagusitasuna 

handia da. Hitzezko informazioaan ageri diren Subjektuetatik %84,3a eta 
Destinatariotatik %71,7a Instituzio politiko-administratibo, Erakunde politiko 
zein Gizabanako Espezialduetakoak dira.  

Tipologia sozio-politiko multzotzar honek elementu bateretzaile asko ditu, 
horregaitik landu dugu bat balitz bezala. Baina, zalantzarik gabe alderdi politiko, 
kirolari ala legebiltzarkide batek, bakoitzak bere aldetik, dituzten berezitasunak 
ere asko dira. Horregatik, ondoko azpiataletan hiru tipologia hauen elementu 
bereizgarrietan sakonduko dugunez, oraingo honetan amankomunean dituzten 
osagarrietan zentratuko gara.  

Sistema-egituran kokatzen diren tipologia sozio-politikoak duten elementu 
homogeneizatzailearena agintean edota bere inguruan ibiltzearena da. 
Lanbidez, bizi-moduz, posizio sozi-ekonomikoz edo politikoz botere-egituran 
egotea da hauen nortasun definigarria.  

 
Sistema-egituran pilatu ditugun Subjektuen hiru tipologietatik mardulena 

Gizabanako Espezialduena (%32,8) da, ondotik datoz Erakunde politikoak 
(%30,1) eta Instituzio politiko-adminsitratiboak (%21,4). Guztira, 
informatiboetan zerbait Eginez ala Esanez ageri diren Subjektuetatik %84,3a 
Sistema-egiturakideak dira.  

Destinatarioen artean ere, handia da Sistema-egituran presentzia: 
%71,7a.  

 
Subjektuaren kasura lotuz, Sistema-egiturak erabiltzen dituen 

pertsonalizazio moetatan Talde Formala (%39,1), Gizabanakoa (%33) eta 
Instituzioarena (%23,6) dira nagusi.  

 
Sistema-egiturakideei ezagutzen zaizkien aktibitateak Egiteaz 

erlazionaturik egoten dira hirutik bitan eta Esateaz baten. Beraz, duda barik, 
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aginte-eremuetan mugitzen diren Subjektuena hitzegitea baino, gauzak Egitea 
leporatzen zaie informatiboki. Ekintza hauek gainera jasotzen duten kalifikazioa 
positibotasunaz jantziak datoz ehuneko 62,1ean, eta negatibotasuna 
TVENAren Ekintzen bataz beste egiten duen %19an inguruan kokatzen da.  

Sistema-egiturak, bere Ekintzen bidez, errekreatzen duen esparru fisikoa, 
sortzen duen harreman-eremuan nagusi da Nafarroako Foru Komunitatea. 
Subjektu honek burutzen dituen Ekintzetatik %40,1a NFK- mailakoak dira, 
beste %16,4a Herri+hiri+eskualde alorrekoak diren bezala. Hortik gora, 
deskribatzen diren Ekintzen bidez erreferentzia gisa erabiltzen diren tokiei 
dagokionez: Estatu espainiarra (%13,9) eta EH-4 (%9,9) daude.  

Baina, deskribatzen diren Ekintzak non gertatu bezain garrantzitsua 
zaigunez non duten Eragina, aldagai honetan TVENAk nafar komunitate 
autonomoaren esparru territoriala mantentzen du lehen postuan: IUen 
%41,7az. Ekintzen ondorioak ezagutuko dituzten gainontzeko lekuen artean 
daude: %18,5az EH-4, %16az Herri+hiri+eskualde eta %15,7az Estatu 
espainiarra.  

 
Sistema-egiturari ematen zaio presentazio aktiboarekin eta zereginaren 

esparru tematikoa markatzerakoan, Telenavarrak, Politika (%38,3) eta Gizarte 
(%29,7) Gaietan kokatzen ditu nagusiki. Multzo sozio-politiko honetako 
Subjektuek Kirola (%15,2) eta Ekonomian (%11) ere aritzen dira, baina 
portzentualki gutxiagotan.  

Subjektu hauek lantzen dituzten esparru tematiko horietan positibotasuna 
(%53,8) nagusitzen da, negatibotasuna edo konfliktoari IUen %14,3a lagaz.  

 
Sistema-egiturakoen Subjektu gisako papera lantzen ari garen honetan, 

interesgarria da ikustea zeintzuk diren ahoz deskribatzen diren Ekintzak jasoko 
dutenak. Alegia, Sistema-egitura Subjektu paperean dagoenean nor edo nortzu 
diren Destinatarioak.  

Sistema-egituraren zeregin soziala, neurri handi baten (%75,1), bere 
buruari zuzendua da, tipologia bereko Destinatarioek jasotzen baitute. Erlazio 
endogamiko honetatik libre gelditzen diren Destinatario bakarrak Gizartea eta 
"Bestelakoak" dira, Informazio Unitateen %20,1a eta %4,8az.  

 
Ikusi dugunez, Sistema-egitura, informatiboetan lortzen duen proiekzioa 

dela medio, positiboki kontsideratu daitezkeen Ekintza eta Gaietan aritzen da. 
Esateetan baino gauzak Eginez berbalizatzen da bere lana eta Politika eta 
Gizarte Gaietan sartua. Informazio Unitatea ere, bere osotasunean ikertu 
ezkero, Sistema-egiturako Subjektua agertzen den kasuetan arnasten den 
positibotasuna (%64,8) altua dela esan dezakegu. Subjektuak tipologia 
pribilegiatu hau duten IUetan, negatiboatasuna % 9,5ra mugatzen da.  

 
 
b) Instituzio politiko-administratiboen zeregin sozialaren definizioa.  
 
Instituzio politiko-administratibo autonomiko zein zentralaren agerpen 

informatiboa (%7,2 eta %11,1koa) eta funtzio soziala handia da Telenavarra 
delako albistegian. Ez bakarrik oso sarri ikusten ditugulako Subjektu ala 
Destinatario modura, baizik eta burutzen dituzten Ekintza eta Gaietan ikusten 
zaien proiekzio soziala handia delako. Gainera, Instituzio poltiko-
administratiboaren agerpen informatiboan kontsentsualitatea da nagusi. Guzti 
hauekin positibotasun geruza fin batez hornitzen dira Instituzio politiko-
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administratiboak Telenavarran. Ondoko lerroetan aztertuko dugu, Instituzio 
politiko-administratiboen (legebiltzarra, lehendakaritza, Iruñealdeko 
amankomunitatea...) funtzio soziala eta karakterizazioa nola egiten den. 
Albistegietan, Instituzio politiko-administratiboek lortzen duten presentzian 
aipagarria da administrazio zentral eta autonomikoaren artean ematen den 
jarrera amankomuna eta inbrikazio argumentala, koantitatibo zein koalitatiboki 
konproba daitekeena.  

 
Hitzezko informazioaren Subjektu modura agertzen direnen artetik 

%21,4a Instituzio hauetako ordezkariak dira. Destinatario gisa duen parte 
hartzea apalxeagoa izan arren, %18,3aren inguruan dabil.  

IUetako elementu aktibo eta indartsuena Subjektua denez, Instituzio 
politiko-administratiboaren miaketan, bereziki, Subjektu modura jokatzen duen 
paperean fijatuko gara.  

 
Bost Subjektuetatik bat, sozio-politikoki, Instituzio politiko-administratiboen 

artean koka daitekeela esan dugu. Tipologia honek ezagutzen dituen 
pertsonalizazio mailan Instituzionalena (%68,1) nagusi den arren, 
Gizabanakoaren pertsonalizazioa ere erabiltzen du (%27,6). Alegia, Subjektua 
Instituzionala den kasuetan, Telenavarrak Instituzioa, bere osotasunean 
hartuta, aipatuko du ala Gizabanako baten pertsonalizatuta.  

 
TVENAk ahoz kontatzen dituen Ekintzen artean gehiagotan dira Egiteak 

(%64,7) Esateak (%35,3) baino. Instituzio politiko-administratiboa denean 
IUaren Subjektuan are eta markatuagoa da tendentzia hori: burutzen diren 
Ekintzak Esateak dira %22,9an eta Egiteak %77,1ean. Beraz, Telenavarran 
informatzen denaren arabera Instituzioen paper soziala gehiagotan dago lotuta 
gauzak Egiteaz Esateaz baino. Eta, Egiteaz ari garela, aipatu beharra dago oso 
ugariak izaten direla Ekintza protokolario eta erritualak (%33).  

Instituzio politiko-administratiboetako Subjektuek burutzen dituzten 
Ekintzen karakterizazio kontsentsuala (%78,7) izaten da gehienetan. 
Konfliktibitatearen presentzia, Subjektuak Instituzio politiko-administratiboen 
tipologia sozio-politikoa duenean, ez da %12,2tik gora jartzen . 

 
Instituzio politiko-administratiboen zeregin soziala, alegia zertan aritzen 

den, nolako arazo eta zein gaietan sartuta ibiltzen den aztertuta, begien bistan 
gelditzen da tipologia sozio-politiko honi ematen zaion proiekzio soziala zein 
den. Grafikan ikus dezakegunez, hitzezko informazioaren Subjektua Instituzio 
politiko-administratiboa denean, Gizartea+Teknologia Gaiak dira testuinguru 
tematiko gisa funtzionatzen dutenak, Politika eta Ekonomiaren aurretik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(177. grafikoa: TVENAren Subjektuan Instituzioa x Gaia) 
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Instituzio politiko-administratiboek beraien zereginean proiekzio sozial eta 

politikoa lortzen duten modura, lan horretan Gaia kontsentsuala izaten da 
%67,8an, konfliktibitateaz "ikuturik" dauden Gaien presentzia %10,6a delarik.  

 
Subjektuaren nortasun sozio-politikoa Instituzio politiko-administratibo den 

kasuetan, IUaren Destinatario gisa ageri dena, nagusiki Instituzioa da, nahiz 
eta bigarren postuan egon Gizartea. Modu honetara finkatu egiten da Subjektu 
Instituzionalaren proiekzio soziala, ez bakarrik jorratzen dituen Gaietan baizik 
eta erlazioetarako aurkitzen duen Destinatarioen artean, Gizartearen presentzia 
%29,6koa delako.  

 
Informazio Unitatean, Instituzio politiko-administratiboa Subjektu gisa 

aritzen bada, Ekintzak Nafarroako Foru Komunitatea edukiko du tope bezala. 
Oso gutxitan arituko da komunitate autonomoaren mugaz gain, Estatu 
espainiarra (%14,2) eta, maila apalagoan, EH-4ren (%6,8) kasuetan ez bada.  

 
Instituzio politiko-administratiboak IUaren Subjektu gisa agertzen diren 

kasuetan bizi den kontsentsualitatea eta positibotasun giroa Ekintza eta 
Gaietara heltzen da. IUa bere osotasunean hartuta ere, Subjektua 
Instituzioetakoa denean positibotasuna kopuruak %86,6a ezagutuko du, eta 
negatibotasuna %2,4 apalean geldituko.  

 
 
c) Erakunde politikoen eremua 
 
Telenavarraren hitzezko informazioan alderdi politiko eta sindikatuen parte 

hartzea oso handia da. Subjektu gisa definitu ditugun tipologia sozio-politikoen 
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artean hirutik bat (%30,1), Erakunde politikoetakoa da. Alderdi politikoei 
dagokien portzentaia 27,5koa izanik, hauen artean nabarristak (UPN) dira 
nagusi %10az, gero datoz atxikimendu estatalista dutenak (PP, CDS eta PSN) 
%8,6az eta abertzaleak direnak (EE, HB eta PNV) %6,2az, bestelako formazio 
politikoek % 2,7a eskuratzen dute.  

Sindikatu desberdinen agerpena Subjektua modura, %2,7an zifratu 
daiteke.  

Destinatario modura Erakunde politikoek eskuratzen dute pisu espezifikoa 
ez da txantxetakoa IUen %28,6an eurak agertzen baitira. Kopurutzar hau 
ulertzeko, lagungarria da gogoratzea Erakunde politikoetako Subjektu eta 
Destinatarioen arteko erlazioak, neurri handi baten, itxiak eta endogamikoak 
izaten direla.  

 
Erakunde politikoena den Subjektuen pertsonalizazioan Talde Formalaren 

nagusitasuna nabaria bada ere (%62,2), pertsonalizazio indibidualaren 
errekurtsoa ez da baztertu egiten. Subjektu gisa ageri denean Erakunde 
politikoren bat, gizabanakoaren pertsonalizazioa ezagutuko duten kasua %31ra 
heltzen da.  

 
TVENAn, Erakunde politikoei egokitzen zaizkien Ekintzen artean, Egiteak 

(%45,3) baino gehixeagotan izaten dira Esateak (%54,7). Gure ikerketaren 
emaitzak azaltzerakoan alderdi politiko eta sindikatuak batera landu ditugulako, 
bestela ikusiko genuke Ekintzei dagokionez zein desberdin aritzen diren batzuk 
eta besteak. Alderdi politikoei Balorazioak egitea leporatzen zaie sindikatuei 
baino sarriago. Azken hauek Egite kanpo-aldakorrean dute zereginik oparoena.  

Ekintzei dagokionez, alderdi politiko eta sindikatuen arteko 
desberdinasunak nabarmenak direnez, hauen kalifikazio kontsentsual ala 
konfliktiboan ere ez dira ados jartzen. Alderdi politikoen kasuan, 
kontsentsualitatea %46,8ra heltzen den bitartean, ikutu negatiboa dutenak 
%30aren inguruan dabiltza. 

Baina, esana bezala, sindikatuen Ekintzek guztiz desberdina dute 
kalifikazioa: nagusi dira Ekintza konfliktiboak (%52), alde handia atereaz 
positiboki (%20) kontsideratu daitezkeenei.  

Baina, esana bezala guk hemen Erakunde politikoak aztertzerakoan 
batera ikertu ditugu alderdi politiko eta sindikatuak. Beraz, Ekintzen 
kalifikazioan, bataz beste, maila berdinera heltzen dira kontsentsualak eta 
konfliktiboak direnak: %37,9 eta 37,4.  

 
Erakunde politikoen agerpen informatiboa beti Gai berberen inguruan 

egiten da: Politika (%77,5) eta, maila apalagoan, Gizartea (%10,1) eta 
Ekonomia (%9,3).  

Gai hauek, orokorrean (%42,7) kontsentsualitatea dute kalifikazio gisa, 
baina konfliktibitatearen ikutua ere ez da ahazteko modukoa: %21,1. 
Zalantzarik gabe gainera, negatibotasuna gehiagotan gauzatzen da sindikatuek 
buruturiko Ekintza kanpo-aldakorren artean, alderdi politikoen Esate 
baloratzatzaileen artean baino.  

 
Alderdi politiko eta sindikatuak hitzezko informazioaren Subjektu gisa 

agertzen diren kasuetan, IUaren Destinatario paperean, alegia esaten denaren 
jasole edota hartzaile gisakoan, %69,7an Erakunde politikoa dago. Harreman 
endogamiko honetatik aparte, %18,4an Gizartea izaten da Subjektu horren 
Destinatarioa.  
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Erakunde politikoak IUaren Subjektu modura agertzen diren kasuetan 

nolako "giro informatiboa" aurkitzen/sortzen duten aztertzen ari garen honetan, 
beharrezkoa da IUa bere osotasunean jorratzea. Subjektuaren paperean 
Erakunde politikoren bat dagoenean, Informazio Unitatean kontsentusalitatea 
da nagusi (%43,2) baina konfliktibitateak ere ehuneko 16,3a eskuratuz.  

 
Goiko lerroetan ikusi dugun bezala, Erakunde politikoen baitan alderdi 

politiko eta sindikatuak batera aztertu baditugu ere, hauen nortasun eta jarrerak 
ez dira berdintsuak izaten. Tipologia sozio-politiko horietatik bigarrenak 
negatibotasuna eta konfliktua markatuagoa du burutzen dituen ia Ekintza 
guztietan, eta gauzak Esan baino Egitean zentratzen da. Alderdi politikoen 
kasuistika Sistema-egituran dauden beste tipologien antzerakoagoa da, 
zeintzurengan positibotasuna eta kontsentsua isurtzen den erraz, Esateetan 
zentraturiko aktibitate sozialean.  

 
 
d) Gizabanako Espezialduak, agente sozial nagusienak 
 
Tipologia sozio-politikoa tajutzerakoan esan dugun bezala, Gizabanako 

Espezialduena da aginte-eremutik hurbil edota bizimoduz zein lanbidez 
nolabaiteko azpimarraketa sozialaren jabe direnak. Hauen artean kokatzen 
ditugu erakunde sozio-kulturalen agintaritzan daudenak eta profesionalki 
koalifikatuak alor desberdinetan: erlijioa, entrepresa, komunikabide edota 
kiroletan. Agintearen harmailetan egonik eta sozialki ematen zaion papera dela 
eta, Sistema-egiturakoen barruan kokatu dugu. 

Ondoko lerroetan, Gizabanako Espezialdu horien izakera, jarrera soziala 
eta funtzionalitatean sakonduko dugu, TVENAn hain inportantea den tipologiaz 
gehiago jakin asmoz.  

 
Gizabanako Espezialduen presentzia Subjektuen %32,8a eta 

Destinatarioen %24,8ra iristen da. Baina, balio koantitatibo horrezaz gain 
badira bestelako bereizitasunak kontuan hartzeko modukoak. 

Informazio Unitateen hiru Subjektuetatik bat Gizabanako Espezialdua da: 
kirolaren profesionalak (%15,3), enpresariak (%5,1), kazetariak (%4,5), adituak 
(%2,5), e.a. Tipologia sozio-politiko honen pertsonalizazioan bi tipo dira nagusi: 
Talde Formala (%52,3) eta Gizabanakoa (%37,3).  

 
Gizabanako Espezialduen presentzia eta pertsonalizazioa zenbatekoa eta 

zelakoa den jakinda gero, burutzen dituen Ekintza moetan sartuko gara. 
TVENA orokorrean hartuta, Egitearen hitzezko presentzia oso altu duen 
kanalea da, Esateen gainetik. Gizabanako Espezialduen artean joera hori 
areagotu egiten da, gora joz Egiteak (%66,4) eta Esateen (%33,6) portzentaia 
beheraxeago kokatzen delarik. Ekintza hauen kalifikazioak beti positibotasuna 
dute markatuagoa (%69,8) ia hamar aldiz altuagoa negatibotasunaren (%7,3) 
presentzia informatiboa baino.  

 
Telenavarraren hitzezko informazioan Gizabanako Espezialduen 

presentzia Kirola (%44,4) eta Gizarte (%28,8) Gaien eskutik datoz, nagusiki. 
Atzerago gelditzen da Gizabanako Espezialduen parte hartzea Ekonomia 
(%13,2) eta Politika (%10) arazoetan. Ekintzen kasuan gertatu bezala, Gai 
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hauek jasotzen duten kalifikazioan positibotasuna (%50,8) da nagusi, 
negatibotasunari (%11,2) alde handia atereaz.  

 
Kirol eta Gizarte arazoetan gauzak Eginez aritzen den tipologia sozio-

politiko honek, ahozko diskurtsoan ko-egilea edo jasolea gisa, neurri handi 
baten (%71,9), bere kategoria berekoak ditu: Gizabanako Espezialduak. Erlazio 
endogamiko hau, apur bat, gaindituz Gizartea (%12,3) ageri da Gizabanako 
Espezialduek burutzen dituzten Ekintzen Destinatario gisa.  

 
Gizabanako Espezialduen positibizazioa, Ekintza eta Gaian ikusi dugun 

bezala, Informazio Unitateak bere osotasunean hartuta ere soma daiteke. 
Gizabanako Espezialdua Subjektu modura duten IUetan, %64,5ean 
positibotasuna nagusitzen da, negatibotasunaren lekua %6,5ean gelditzen 
delarik.  

 
 
5.8.4.2.8.-Gizartea albistegietan 
 
Azpiatal honen izenburuak adierazten duen "Gizartea" etiketak bi 

esangura ditu eta albistegien azterketan bi kutxa begiratzera garamatza: Gaien 
artean Gizartea+Teknologia+Zientziari dedikaturikoa eta tipologia sozio-
politikoan biztanleria, hiritar solteak, langileria edota mugimendu sozialei 
eskeinitakoa.  

 
Tematikoki, Telenavarraren hitzezko informazioan bi dira gehien jorratzen 

diren esparru tematikoak: Politika eta Gizartea. Informazio Unitateen Katea 
ikertu dugunean ikusia bezala, bikote horri Kirolena gehitu behar zaio. Beraz, 
IUK mailan Kirolak (%29,2), Gizartea (%29,1) eta Politika (%18,8) dira 
gehiagotan agertzen diren temak.  

Ahoz eskeintzen den informazioari dagokionez, Politika (%35,3 Biolentzia 
politikoa gehituta gero) eta Gizartea (%31,8) ia parez pare daude.  

 
 

(178. grafikoa: TVENAren IUen Gaiak) 
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"Gizartea" izenaz ezagutzen dugun esparru tematikoan, Telenavarrak 

nagusiki Kontsumoa eta bizi-kalitatea (%14), Osasuna eta Medikuntza(%4,2), 
Erlijioa (%1,8) eta Teknologia eta asmakizun berriak (%1,4) daude.  

Informatiboetan leku ikaragarria lortzen duten Gizarte Gai hauek 
positibotasunaren marka altua dute (%53,9), konfliktibitatea %14,5ean 
gelditzen den bitartean. Gainontzeko %31,5ean neutraltasuna da Gai horietatik 
isurtzen.  

 
Gizartea ere bada sozio-politikoki definitu ditugun tipologia desberdinetako 

bat: biztanteleria, langileria, hiritar solteak edota mugimendu sozialak 
bateratzen duena.  

Telenavarrako Informazio Unitateak ikertzerakoan Gizartearen presentzia 
bi paperetan kontabilizatua ahal izan dugu: Subjektu (%12,2) eta Destinatario 
(%21,6) modura.  

Emaitza koantitatiboen lehen hurbilketa honetan ikus daitekeenez, 
Gizartea ahozko diskurtsoan jasolea da igorlea baino. Gizartearen barruan 
dauden pertsona zein kolektiboak Subjektuak baino Ekintzaren Destinatarioak 
dira gehiagotan. Sozialki, eta hitzezko informazioan ere, markatu ditugun bi 
paper horien baitan murgilduko gara ondoko lerroetan. 

 
Gizartea, esaten denaren Subjektua denean, pertsonalizazioan Talde 

Informala nagusitzen da, Ekintzen artean Egiteak eta Gaiak Gizartea eta 
Politika. Baina, soslaia orokor horren inguruan, konfliktibitatea bestelako 
tipologia sozio-politikoetan baino altuagoa egotea da elementurik 
azpimarragarriena.  

Gizartea IUen Subjektu gisa agertzen den kasuetan, pertsonaliazioan bi 
moeta dira nagusi: Talde Informala (%81,5) eta, askozaz atzerago, Talde 
Formala (%16,8) eta Gizonezkoa (%1,7).  
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Hitzezko informazioan egile nagusi paperean Gizartea aurkitzen dugun 
kasuetan, gehienetan euskal biztanleriaz (%11,1) ari gara, gero datoz langileria 
(%3), Estatuko biztanleria (%1,1) edota mugimentdu sozialak (%0,8).  

IUen Subjektua horrela definiturik, burutzen dituen Ekintzen artean, 
Egiteak (%77,6) dira aurretik, Esateei (%22,4) puntu asko atereaz. Gizarteak 
egiten dituen horietatik gehienak kontsentsualak diren arren (%46,1) 
konfliktibitatearen presentzia bataz besten baino presenteago dago hemen: 
%26,5.  

 
Gizartea hitzezko informazioaren Subjektu paperean aritzen den IUetan 

jorratzen den Gaia Gizartea+Teknologia+Zientzia lehena izan arren, 
Ekonomiak bere garrantzi tematikoa du. Ikus ondoko grafikan banaketa 
tematiko globala.  

 
 

(179. grafikoa: TVENAren Subjektuan Gizartea x Gaia) 
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Gai horiek jasotzen duten kalifikazioan ere, Ekintzekin agertuko zen 

tendentzia azpimarratuz, konfliktibitateak aurrea atera dio kontsentsualitateari. 
Gizartea Subjektua paperean lantzen den Gaiak %37,4an negatibotasun usaia 
du, positibotasuna %20,8ra mugatzen den bitartean.  

 
Gizartearen inguruko "egonezina", Ekintzetan ageri den konfliktibitate 

altuaren joera, Gaietan azpimarratu egingo dena, IUa bere osotasunean hartuta 
ere soma daiteke. Ez Gaietan lortzen duen kopurutzarrean, baina bai IUaren 
Subjektua Gizartea denean bataz beste baino beherago dagoelako Informazi 
Unitatearen kutsu kontsentsuala (%45,4). Bitartean, konfliktibitatea (%11,8) 
maila dexentean mantentzen da.  

 
Subjektu lanetan Gizartea dabilenean, Destinatario paperean oso zabala 

da agertzen den aukera. Gizartearen proiekzio soziala, eta zeregina tipologia 
sozio-politiko askotara barreiatzen da beraz.  
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(180. grafikoa: TVENAren Subjektuan Gizartea x Destinatarioa) 
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Azpiatal honen hasieran esan dugun bezala, Gizartea Subjektu modura 

baino Destinatario paperean du indar gehiago Telenavarraren hitzezko 
informazioan. Destinatarioen tipologia soziopolitikoa ikusiz konproba daiteke 
bost Destinatarioetatik bat pasatxo Gizartekoa dela. Destinatario hauen artean 
nagusi dira, nola ez, euskal biztanleria eta langileria.  

Gizarteak ezagutzen dituen aurkezpen mediatikoetan, pertsonaliaziori 
dagokionez, handia da Talde Informala (%80,8), atzerago gelditu direlarik Talde 
Formala (%12,8) eta Gizonezkoa (%6,4). Ikusia bezala, Gizartea (biztanleriaz 
parekatua) ahozko diskurtsoaren jasolea da ezer baino gehiago. 

Eta Destinatario gisa ikusten dugun kasuetan Sistema-egitura ageri da 
Subjektu nagusi (%89,4) modura. Eta bereziki, Gizarteari begira Egin/Esaten 
diren Ekintzak, Instituzio politiko-administratiboak (%44,7) burutuak izaten dira, 
Erakunde politiko (%29,8) eta Gizabanako Espezialduen (%14,9) aurretik.  

 
Gizarteari zuzentzen zaizkien Ekintzen artean nagusi dira Egiteak, eta 

Gaiei dagokionez, Gizarte+Teknologia+Zientziarekin zerikusia dutenak: 
%50ean. Atzeraxeago datoz Politika (%30) eta Biolentzia politikoa (%10,1). 
IUaren Destinatarioa Gizartea den kasuetan, hitzezko informazioaren Gaia oso 
gutxitan izaten da Ekonomia (%4,9) eta Kirola (%4,9) .  
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Azpiatal honetan esanikoa laburtuz, begien bistakoa da Informazio 
Unitateen barruan Gizarteak, ezer baino gehiago Destinatario papera jokatzen 
duela. Sistema-egituratik bideratzen diren Ekintzen jasolea da Gizartea.  

Subjektu gisa duen papera nahiko mugatua da, eta gainera Gizartea eta 
Politika Gaiekin erlazinatuta. Gizartearen inguruan konfliktibitatea gainera 
bestelako tipologia sozio-politikoetan baino markatuagoa da, eta, oro har, 
kontsentsualitatea altuago mantentzen den arren, altua da negatibotasuna 
erakusten dutenak.  

 
 
5.8.4.2.9-Eguneroko normaltasuna 
 
TVENAren Informazio Unitateak bere osotasunean aztertu ezkero egungo 

aginte politiko-legalaren ikuspegitik, positibotasunak (%58,8) leku handia 
lortzen duela konproba dezakegu. Neutraltasunaren %31,1ak ere oso atzera 
uzten du negatibotasuna adierazten duten IUen kopurua: %10,1a.  

Telenavarrako IUek, globalean, kontsentsuaren tonua altu mantentzen 
duten legez, Informazio Unitateen baitako elementuek ere bikoiztu eta 
hirukoiztu egiten dute konfliktibitatea adierazten dutenak. Esate baterako, 
hitzezko informazioan aktibitatea markatzen duen Ekintzen artean, 
konfliktibitatea %17,6ra heltzen den arren, kontsentsuak bere pisu osoa 
erakusten du: Ekintzen %63,3a positibotasunaz jantzirik dator. 

Gaia, testuinguru tematikoa eta IUaren arrazoia eta ondorioak 
aldarrikatzen duen elementuan ere, positibotasuna IUen erdira heltzen da ia: 
%48,2az. Gaien artean, neutraltasuna oso indartsu dago, eta negatibotasuna 
%17,1ean kokatzen da.  

 
Datu orokor horiek ikusita gero, fija gaitezen orain IUa, bere osotasunean, 

positibotasunez gorpuzturik ageri den kasuetan zeintzuk diren Subjektu, Gai 
eta Ekintza nagusiak. Aldi berean negatibotasunak nolako itxuraketa aurkituko 
duen aztertuko dugu.  

Hitzezko informazioaen unitatea (IU) positibotasunez tintaturik agertzen 
zaigunean, Subjektuaren paperean Sistema-egitura dago gehiagotan, bereiziki 
Instituzio politiko-administratiboak eta Gizabanako Espezialduak. Maila 
apalagoan soma daiteke Erakunde politikoen presentzia, hauen artean 
konfliktibitateak leku gehiago aurkitzen baitu. 

Negatibotasunez markaturiko IUetan, Sistema-egituraren presentzia 
handia izan arren, konparatiboki beherako bidea ezagutzen du Gizartea puzten 
den neurrian. 

 
TVENAren edukinean, Subjektuek burutzen dituzten Ekintzen artean 

bataz beste Egiteak dira nagusi, Esateen kalterako. IUak bere osotasunean 
aztertu ezkero, eta positibotasuna agerian dutenen kasuan, gora egiten du 
Egiteen kopuruak eta beherantza jartzen da Esateena. Negatibotasuna nagusi 
den IUetan, Egiteak nagusitu arren, kopuru aldetik maila baxuagoa lortzen 
dute. Kontrakoa da Esateen kopurua.  

 
Positibotasuna erakusten duten IUetan jorratzen diren Gaien artean 

nagusi dira Gizartea (%27,6) eta Politika (%33). Aldiz negatibotasunez bustita 
dauden Telenavararen IUen artean Politika (%47,8) goian dago eta gero 
Ekonomia (%22,5) eta Gizartea (%13,3) datoz. Beraz, positibotasuna Gizartea 
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eta Politikaren eskutik datorren moduan, negatibotasuna gehiagotan kokatzen 
da Politika eta Ekonomian.  

 
Panorama orokorrean beraz, IUak positiboki baloratu daitezkeenetan 

Sistema-egiturak buruturiko Egintzaren bat soma daiteke, eta sarriago Gizarte 
Gaiekin zerikusia duena.  

 
Ondoko lerroetan, Subjektu desberdinek burutzen dituzten Ekintzak, 

zeintzu diren positiboak eta lantzen dituzten Gaien baitan zenbatekoa den 
kontsentsualitatea aztertuko dugu.  

Telenavarran nagusi diren Sistema-egiturakideek, lehenago ere ikusi 
dugun bezala, oso markatua dute Egiteetan oinarrituriko paper soziala. Ekintza 
positibo horien artean, nola ez, nagusi dira Sistema-egitura kideak (%87,3) 
buruturikoak, Gizarteari leporatzen zaizkionen artean gehienak positiboak izan 
arren, negatibotasunak leku gehiago aurkitzen du.  

 
Telenavarrak jorratzen dituen Gai desberdinen artean Politika (%33,8), 

Gizartea (%31,8), Kirolak (%16,6) eta Ekonomia (%12,6) dira fuerteenak, gero 
datoz Kultura (%3,3), eta Biolentzia politikoa (%1,5). Gai horietan, Biolentzia 
Politika da negatibotasuna markatuagoa duena (%63,6), Ekonomia (%19,8) eta 
Politikaren (%18,8) aurretik. Positibotasuna aldiz indartsuagoa da Gizartea eta 
Kulturan, eta mediaren parametroen barruan Politika eta Kirolak.  

Gai positibizatu horietan (Politika, Kultura, Gizartea eta Kirola) Subjektu 
gisa ageri direnen artean Sistema-egiturak aurrea ateratzen die bestelako 
tipologia sozio-politikoei. Kasu bakar baten ematen da desorekaren bat, 
Gizartea Gai modura duten IUetan Gizartea da nagusi eta behera egiten du 
Sistema-egiturak, zalantzarik gabe, Erakunde politikoen kopuruak behera 
egiten duelako.  

 
 
5.8.4.2.10.-TVENAren azterketa koantitatiboaren sintesia 
 
Telenavarraren ahozko dirkurtsoa koantitatiboki aztertuta gero, hiru dira 

bere edukinean ageri diren lorratzik sendoenak: nafar territorialitate sozio-
politiko eta informatiboa gorpuztua agertzea; eraketa politiko-instituzional 
sendoaren jabe izatea eta, azkenik, kolektibitatea eta Sistema-egituraren arteko 
bategiteak paraleloki kontsentsua eta positibotasuna dakartzala.  

 
TVENAren albistegietan, ageri diren Subjektu eta Destinatarioen izakera 

geopolitikoan nafartasunak berebiziko garrantzia du. Subjektu eta Destinatario 
hauen bidez, informatiboa zer eta nortzuez ari den garbiki azaltzen du. Aldi 
berean, deskribatzen diren Ekintzak kopuru handi baten NFK-an gertatu edota 
bertan Eragina zabalduko dutenak dira. Beraz, Telenavarra teknikoki bere 
emisio-esparrua Nafarrora mugatzeak paraleloki dakar ikuspegi sozial eta 
politikotik ere NFK-ko territorialitatea erabiltzea eta proiektatzea. Lurraldetasun 
autonomikoaz gain, eta eremu globalagoa marraztuz, Estatu espainiarretik 
etorritako Subjektu eta Destinatarioen presentzia ere hor dago. Ekintzen 
nondik-norakoa eskeintzerakoan ere, Hego Euskal Herriaren marko orokorra 
baino, Estatu espainiarrarena dago askozaz ere presenteago. Lan honetan, 
konparazio eta erreferentzialtasuna espainiarra oso agerian dago maila 
instituzional zein sozialean.  



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  546

Telebista-kanaleak erabiltzen dituen ahozko geo-esplizitazioetan, gero 
ikonikoetan ikusiko dugun bezala, NFK-ra mugatuko dira ikutu autonomista-
administratiboa oso presente dagoelarik.  

 
Propioa kontsideratzen den lurraldearen definizioan Instituzio politiko-

administratiboen eragina handia da oso. Berak dituen aginte-mugak birsortu eta 
publizitatu egiten ditu legitimitate politiko eta historikoaz jantzirik. Erakunde 
politikoen eragina ere garrantzitsua da nafar lurraldetasunaren definizioan. 
Albistegietan ageri diren alderdi gehienak bere lan-esparrua NFK-az bat dator, 
burutzen dituzten ekintzetan, batzuetan autonomia uniprobintzialaren mugaz 
gain proiektatzen bada ere. Gizabanako Espezialduen parte hartzea ere, muga 
autonomikoen azpimarratzea dakar.  

TVENAn, Sistema-egiturak aurkitzen duen oparotasuna, instituzionalizazio 
politikoari ematen zaion garrantziaren ispilua da. Berari dagokio Subjektuen 
%84,3a eta Destinatarioen %71,7a eta bere esku uzten dira Ekintza ugari 
(Egite kanpo-aldakorrak) eta positibizatuenak. Sistema-egituraren zentralitate 
informatiboa begien bistakoa da probokatzen dituen erlazioetan, lantzen dituen 
esparru tematikoetan eta definitzen duen eragin-lurraldean. 

Baina, Sistema-egituraren barruan hiru tipologia sozio-politiko pilatu 
ditugularik, horietariko bakoitzak berezko ñabardurak ditu, laburrean ikusiko 
dugunez. 

Instituzio politiko-admnisitratiboak, alegia administrazio zentral zein 
autonomikoen agerpen informatiboa, handia da Telenavarran. Berari dagokio bi 
aginte-esparru erreferentzialak markatzea: Nafarroako Foru Komunitatea eta 
Estatu espainiarrarena. Bere esku uzten dira Gizartea eta Politika Gaietan 
aritzea, eta Destinatario gisa, bere buruaz gain, Gizarte soila definitzea. 
Positibotasunaren ikutua bete-betean somatzen zaio. 

Erakunde politikoen presentzia ikaragarria da Telenavarran, hitzezko 
informazioaren Subjektuetatik %30,1a alderdi politiko edo sindikatuetako 
ordezkariak dira. Hemen ere, ageri diren alderdiak direla eta nafartasuna eta 
espainiartasunaren korronteak somatu daitezke. Alderdiei dagokionez beraien 
zeregin tematikoan Politika eta Gizarteaz positiboki aritzea den bezala, 
sindikatuena negatibotasunaren geruzaz estalirik ageri dira. Multzo sozio-
politiko honetan konfliktibitateak ezagutzen du, aipatu dugun sindikatuen 
eraginari gehienbat, bestelakoetan lortuko ez duen maila.  

Sistema-egituraren presentzia informatiboa areagotuz, Gizabanako 
Espezialduen agerpena Subjektu (%32,8) eta Destinatarioen (%24,8) artean 
oso handia da Telenavarran. Sozio-politikoki, agintearen inguruan edota 
nolabaiteko preponderantzia erakusten duten hauen artean kirolariak, 
enpresariak, komunikabideetako profesionalak edota adituak aurki daitezke. 
Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun beste tipologia sozio-politikoekin 
gertatuko zen bezala, hauen agerpen diskurtsiboan Talde Formal eta 
Gizabanakoaren (gizonezkoa ia esklusiboki) pertsonalizazio maila ezagutuko 
dute. Hauen zereginean, Telenavarran nagusi den bezala, Egiteak daude, 
konponente kontsentsuala askozaz ere indartsuago dagoelarik. Gizabanako 
Espezialdu hauen esparru tematikoa Kirola eta Gizartea dira nagusiki, geroago 
datozelarik Politika eta Ekonomia. Gizabanako Espezialduen funtzionalitate 
soziala, Destinatario gisa nor duten ikusiaz konproba daitekeena, endogamikoa 
da nagusiki nahiz eta, bigarren planu baten, Gizartea bera egon.  

 
Ikusi dugun bezala, Sistema-egituraren barruan sailkatu ditugun tipologia 

sozio-politikoek egiten edo esaten dutenaren jasole eta Destinatarioa eurak dira 
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neurri handi baten, jarrera endogamikoa agerian utziz, baina baita ere proiekzio 
sozialaren konponentea oso markatua dute. Gehienbat Instituzio politiko-
administratibo eta Gizabanako Espezialduen kasuan, beraien zereginaren 
jasotzailea Gizartea izaten da. Horrezaz gain, Gizartea+Teknologia+Zientzia da 
beraien lanaren osagarri garrantzitsu bat, Politikaz gain, noski. "Gizarte" 
hitzaren esangura bikoitz horretaz arituko gara ondorengo pasartean. 

 
Jende multzo eratu gabea, langileria eta biztanleria orohartuta, eta, 

mugimendu sozialak dira Gizartea delako honen barruan kokatu ditugun 
tipologia sozio-politiko desberdinak. Telenavarraren edukina aztertuz konproba 
daitekeenez, Gizartearen presentzia informatiboa ez dela hainbeste Subjektu 
modura baizik eta Egiten/Esaten denaren jasotzaile gisa, Destinatario 
paperean. Sistema-egituraren barruko pertsonaiak Talde Formal eta 
Instituzioaren pertsonalizazioaz gain Gizabanakoan ere agertzen baziren, 
Gizartearen kasua guztiz bestelakoa da. Gizartearen barruko Subjektu eta 
Destinatarioen artean Talde Informala da nagusi. Hauek ere burutzen dituzten 
Ekintzen artean Egiteak dira ugarienak, baina konfliktibitate mailan puntu 
gehiagoz. Gizarteak esparru tematiko modura ezagutzen dituenen artean 
lehentasuna dute Gizartea eta Ekonomiak.  

Esan dugunez Gizarte hitzak, albistegietan jorratzen den esparru tematiko 
zabal bat ere adierazten du. TVENAren kasuan, Politikaren ondotik sendoena 
den Gizartea+Teknologia+Zientzia  temak berebiziko lekua eskuratzen dute 
IUK mailatik hasi eta Informazio Unitateen Gaietara pasaz. Kontsumoa eta bizi-
kalitatea, osasuna, erlijioa, teknologia eta abarrak dira informatiboetan aipatzen 
diren IUen mamia. Gizarteari dedikaturiko IUen bidez, finkatu egiten da 
Telenavarran hain presente dagoen proiekzio sozialaren irudia.  

 
Azkenik, eta Telenavarraren ahozko edukinean, Sistema-egituraren 

partaideek duten lehentasuna, asumitzen dituzten errol sozialak, burutzen 
dituzten Ekintzak eta testuinguru gisa duten Gaietan kontsentsualitatea eta 
positibotasuna dira nagusi. Enfrentamendua eta konfliktibitatea oso maila 
baxuan aurkitu daiteke Nafarroako Foru Komunitatean.  

 
 
5.8.4.3.-Edukin ikonikoa 
 
5.8.4.3.1.-Segmentu Ikonikoa 
 
Informazio Unitateen Kateak bateratzen ditu kodigo ahozkoak eta 

ikonikoak. Azpiatal honetan IUK-k irudiz hornitzen dituzten Segmentu Ikonikoak 
aztertuko ditugu. Lehen puntu baten irudien balio errepresentazionala landuko 
dugu, gero imajinen bidez erakusten denaren edukinean murgiltzeko: esparru 
tematikoa, balio sinboliko-errepresentazionalen presentzia, positibo ala 
negatibotasunik transmtitzen ote duten, eta, azkenik ikoniko eta ahoz 
adierazten den informazioa osagarria ala independientea den.  

 
 
a) Irudien balio errepresentazionala 
 
Telenavarraren alderdi ikonikoaren sarrera egin dugunean, eta formalki 

dituen elementu nagusienak azalduz esan bezala, soporte aldetik irudi 
Dinamikoen (%84,4) nagusitasitasuna ikaragarria da. Portzentualki, oso atzera 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  548

geltditzen dira Bikarioak (%10,8) edo Utilitarioak (%1,6) eta forma Mistoak 
(%3,2).  

Soporte aldetik baino hurbilketa komunikatiboa, balio errepresentazionala 
interesatzen zaigu orain. Sei dira ikonkoki gertaerara nola hurbiltzen den 
neurtzeko ezarri ditugun kategoriak: Mediatzailea, Sinbolikoa, Metonimikoa, 
Anbientala, Akontentziala eta, azkena eta portzentualki arraroena, Zarata 
dakarrena.  

Telenorteren kasuan, Akontentzialitateak SEGIen %46ak eskuratzen duen 
arren, espazio-tenporal-aktantzialak direnena ez da hain altua. Gehiagotan 
aurki daitezke Akontentzialitate moeta batekoak denak batera dutenak baino.  

Balio errepresentazionalaren gaiari eutsiz, Segmentu Ikoniko 
Mediatzaileen zenbatekoa ere kontsideragarria da: %41a. 

Beste tipologia guztien presentzia ez da oso garrantzitsua, denak 
ehuneko hamarraren inguruan: Metonimikoa (%10,3), Anbientala (%10) eta 
Sinbolikoa (%9,2).  

 
(181. grafikoa: TVENAren SEGIen Balio errepresentazionala) 
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b) Irudien edukina 
 
Edukin ikonikoaren azterketari alde askotatik hel dakioke, guk bitatik 

egingo diogun arren: Segmentu Ikonikoetan tematikoki zer esaten zaigun eta 
irudietan somatzen diren bestelako konnotazio informatibo-anbientalak 
nolakoak diren.  
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Irudiak bakarrik ikusiz deduzitu daitezkeen esparru tematiko gehiegirik ez 
dago. TVENAren SEGIen %45,8an ez dago esaterik zertaz diren imajinak. Gaia 
agerian duten SEGIen artean Politika (%45,8) da nagusi, dexente atzerago 
datozelarik Kirolak (%23,4), Ekonomia (%13,1) eta Gizartea (%12,4). Kultura 
(%4,4) eta Biolentzia politikoari (%0,9) dedikaturiko Segmentu Ikonikoen 
kopuruak hutsaren hurrengoak dira.  

 
 

(182. grafikoa: TVENAren SEGIen edukin tematikoa) 
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SEGIen edukin tematikoa aztertzerakoan begien bistakoa da, batzuk 

askoz ere xamurrago identifikatu eta sailkatu daitezkeela: irudietan agertzen 
diren pertsonaiak ezagunak direlako eta tema batekin identifikatzen direlako 
edota teleprinterraren bidez identifikatuta ikusten ditugulako. Aldiz, bestelako 
Gai batzuetan, eta gainera Mediatzaile asko ageri diren kasuetan zailagoa dela 
irudiak, tematikoki, zertaz diren jakitea.  

 
Irudien bidez tema desberdinak identifikatu ahal izateaz gain, bestelako 

informazioa ere zabaltzen da imajinen bidez, besteak beste: elementu 
sinboliko-erreferentzialen presentzia eta ikonikoki adierazten den esparru 
geografikoa.  

Telenavarrari dagokionez, eta irudietan ageri diren elementu sinboliko-
erreferentzialen kasuari lotuz, altua da horietariko inolakorik erakusten ez duten 
SEGIen kopurua. Segmentu Ikonikoetatik laurdenera ere ez da heltzen (%22,2) 
informazio anbiental hau adierazten dutenak. Eman diezaiogun TVENAren 
unitate ikonikoetan agertzen diren elementu sinboliko-erreferentzialen mailari 
errepasua. Ikus daitezkeen banderetatik ugariena (%20,9) ikurriña da, nafarrak 
%4,9a okupatzen du. Banderen arteko konbinazioak %12,2a eskuratzen du 
nafarra espainiarraz batera agertzen dutenekoetan.  

Armarri edota edifizio identifikagarri moeta bi besterik ez ditugu 
kontabilizatu: nafarra (%20,7) eta espainiarra (%10,3).  

Alderdi politikoen distingigarriak (logoak, pankartak, eskudoak edota 
banderak) agertzen direnean, nagusi dira nafarrak. Nafarroako Foru 
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Komunitatera mugatzen diren alderdi politikoen aportazio sinboliko-
erreferentziala %22,5ekoa da. Alderdi abertzaleena %18,8koa da. Eta, azkenik, 
eragin-esparru estatala duten partidu politikoen presentzia ikoniko anbientala 
ehuneko 13,8an zifratu daiteke.  

 
Imajinen bidez ingurune geo-fisikoa identifikagarriak dituzten SEGIen 

kopurua ez da oso altua. Irudietan ezagunak diren esparru geografikoei kasu 
eginez, Nafarroako Foru Komunitatearen presentzia handia (%53,6) dela soma 
daiteke. Gero datoz EH-4rekin (%20,8) erlazionatzen ditugun irudiak eta Estatu 
espainiar zein frantziarrarekin identifikatu ditzakegunak: %17,5az. EAE zein 
EH-7 erreferentzia geografiko gisa dutenen kopuruak oso baxuak dira.  

 
Irudietan agertzen diren pertsonaiak, egoerak, bisualizatzen diren 

gertaerak edota SEGIen osakera formalaren bidez positibo ala negatibotasuna 
adierazi daiteke. Telenavarraren edukin ikonikoa aztertuta, SEGIen kopurik 
handienean neutraltasuna (%72,1) somatzen dela esan daiteke. SEGIetatik, 
%21,8ak positibotasuna erakusten du, negatibotasuna %6,1era heltzen den 
baitartean.  

 
Orain arte, SEGIen ikerketari dedikaturiko lerrootan, alderdi ikonikoan 

soilik fijatu gara. Baina, dakigunez, IUK-k irudi eta hitzez emaniko informazioaz 
osatzen dira, eta bien artean erlazioak sortzen dira. Telenavarraren informazio 
ikoniko eta ahozkoaren arteko harremana neutraltasuna eta koherentzian 
oinarritzen da. Irudiak eta hitzez eaten denaren arteko lotura neutroa kontsidera 
daiteke SEGIen %62,5ean eta koherentea %33,3an. Distortsio, desajuste edota 
desoreka argumentalen bat ematen den kasuetan (%4,4) beti da informazio 
ikonikoak berbalak baino indar gutxiagoa duelako.  

Esan eta erakusten dena batera ote doan neurtu ezkero, neutrotasuna 
izaten da nagusi (%50,6), sinkronia (%32,6) eta asinkroniaren (%16,8) aurretik.  

Orain arte ikusi ditugun aldagaietan, Telenavarraren edukin ikonikoaren 
"kalitatea" neurtu gura izan dugu: koherentzia eta sinkronikotasuna. Azken 
puntu honetan aldiz, irudien bidez plazaratzen den mezuaren autonomia 
kalifikatu gura izan dugu. Irudien ikuspegitik, neutraltasuna da nagusi (agian 
mediatzaile asko daudelako albistegietan) baina dependienteak direnei puntu 
bat atereaz. Dependienteak diren SEGIak, irudien bidez esanguratsuak ez 
izatea leporatzen diegu, eta adierazgarritasun osoa hartzeko hitzezko 
informazioaren beharrean daudela. Dependienteak diren SEGI hauen kopurua 
%43,3ekoa da Telenavarran. Autonomoak eta ikonikoki erabat ulergarriak 
direnak ehuneko 11,9a da.  

 
 
5.8.4.3.2.-Aktantea 
 
Albistegietan ageri diren pertsonaia guztiak, zerbait Egiten zein Esaten 

ikus ditzakegunak, edo Egonean daudenak dira, metodologikoki hala erabaki 
genuenez, informazio ikonikoaren Aktanteak. Telenavarraren SEGIetan 609 
dira identifikatu eta aztertu ditugun pertsonaia ikonikoak. Aktante hauek zer 
dela eta telebistaratzen dituzten (funtzio telebisiboa), nolako nortasun  sozio eta 
geopolitiko duten eta zelako Ekintzak burutzen ikusten ditugun jorratuko dugu 
ondoko lerroetan. Gainera, Aktante hauek beste pertsona batzuekin 
erlazionatzen direnean zein den beste Ko-Aktante horren izakera ere ikusiko 
dugu.  



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  551

Edukin azterketatik lorturiko emaitzen azalpena egiterakoan, lehen 
partean modu deskribatzailean egingo dugu (a eta b azpiataltxoak), 
bigarrenerako utziz azalpen erlazionala (c-tik f-ra bitartekoak).  

 
 
Telenavarran ikus ditzakegun Aktanteen artean ehuneko 81,8a ez da 

Mediatzailea, alegia bere zeregina ez da kamarari begira hitzegiten jardutea. 
Gainontzeko 18,2an hiztun lanetan telebistako profesionalak ala Instituzioetako 
bezeramaleak izan daitezke, esate baterako. 

Mediatzaile profesionalen (%9,9) artean altua da, zentrala, aurkezle 
nagusiaren presentzia (%5,6); presentazio lanetan laguntzaileak Aktanteen 
ehuneko 3,3a errepresentatzen duelarik.  

Telebistarekin erlazio profesionalik ez dutenen agerpen maila ehuneko 
8,8koa da. Mediatzaile hauen artean nagusi da Instituzio edo Talde Formalen 
bateko bozeramaile (%7,9) lanetan aritzen dena. Berba egiten agertzen diren 
adituen kopurua eta gertaera deskribatuz ari direnena ez da batere altua: %0,3 
eta %0,2a prezeski esanda. Telebistan hitz eginez ateratzeko moduko 
"kategoriarik" ez dute edukitzen ez lekuko ezta iritzi-emale anonimoek.  

Grafikoa honetan ageri dira Aktante desberdinek betetzen duten funtzio 
telebisiboaren araberako banaketa.  

 
 

(183. grafikoa: TVENAren Aktanteen funtzio telebisiboa) 
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Telebistan hitzegiten ateratzen dituztenen pertsonalizazioan 

indibidualitatea nagusitzen da askogatik. Hau da, Mediatzaile lanetan ageri 
diren pertsonaiak gehienetan1 bakarrik ageri diren gizonezkoak (%81,7) direla. 
Emakumezkoen kopurua %15,8koa da. Gainontzeko portzentaia-ondarretan bi, 
hiru eta gehiagoko multzoak ikus daitezke.  

                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Baina, esaniko datuak Mediatzaile profesional eta Ez-profesionalei 
dagozkie. Kamarari kasurik egin gabe ateratzen direnen portzentaian, 
ugariagoa da pertsonalizazioa. Esate baterako, telebistan indibidualitateak beti 
lortu izan duen lekuari heldu egiten dio, baina jende multzoei ere bere aukera 
emanez. Ez-Mediatzaileen %44,2an gizonezko bat da pertsonaia, %31,3an 
aldiz jende talde bat agertzen da. Hiru eta bost pertsona bitarteko multzoak ere 
Ez-Mediatzaileen %15,7a da.  

 
Ikusi dugun bezala, kamarari (ikusleari esan beharko genuke) begira eta 

hitz eginez atera direnen artean gizonezkoa da gehienetan Tb profesionala ez 
denean, kazetaria den kasuetan emakumezkoei ere aukeraren bat ematen 
zaie. Ez-mediatzaileen parte hartze ikonikoa indibiduala eta multzo modura 
dela ikusi dugu goiko datuetan. Baina, aipaturiko aldagai horretan, 
pertsonalizazio mailan, ugaritasun gehiegirik gabeko aukera dauden bezala, 
telebistan ikusten ditugunen adina neurtu ezkero, monolitikotasuna handia da. 1 

Mediatzaile ala ez, profesional ala bozeramale lanetan ageri diren guztiak 
"adin produktiboaren" barruan kokatzen direnak dira. 18-65 urte bitartekoak dira 
kazetariak eta eledun ofizial lanetan ari direnak ehuneko ehunean, eta oso 
portzentaia altuan Ez-mediatzaileak direnen artean: %90,8a. Azken talde 
honetan ugaltzen da apurtxo bat adin horretatik gorakoen presentzia: zaharrak 
%3an eta adin besberdinak nahastuz sorturiko taldeak %5ean.  

 
 
a) Aktanteen nortasunean sakonduz 
 
Pertsonaia ikonikoen nortasun sozio eta geopolitikoa zein den aztertuko 

dugu orain, bai Aktante eta baita ere Ko-Aktantearena. Bi hauen arteko erlazioa 
eta burutzen dituzten Ekintzak hurrengoko azpiataletan zentratuko gara. 

 
 
Telenavarraren informazio ikonikoan ageri diren pertsonaia ugarietatik, 

gehienak Sistema-egituraren baitakoak dira. Gizabanako Espezialduen (%40,8) 
agerpen maila ikaragarria dela medioa eta Instituzio politiko-administratibo 
(%20) eta Erakunde politikoen (%19,1) portzentaiak gehituz, ehuneko 79,9ra 
heltzen da agintetik oso hurbil edo bertan dauden Aktante tipologiaren kopurua.  

Gizarte soilaren agerpen maila ikonikoa nahiko urria da TVENAn, ez baita 
Aktanteen %17,6tik gora jartzen.  

 
Aurreraxeago sakonduko dugunez Aktanteen nortasun sozio-politikoan, 

pena merezi du orain, ahozko Subjektua eta ikonikoaren arteko erlazio batzuk 
bilatzea. Lehenik eta behin, deigarria da oso, Gizabanako Espezialduak 
eskuratzen duen pisu ikonikoa, zalantzarik gabe Tb aurkezleei esker, baina 
baita ere kirolariei ematen zaien lekuagatik. Gainera, hitzezko informazioan 
baino presentzia ikoniko gutxiago dute Erakunde politikoek, agian beraiei buruz 
hitzegiten denean bestelako irudiak erabiltzen direlako.  

Azkenik, Telenavarrak egiten duen jende arrunt eta kaleko irudien 
erabilera ez da oso markatua. Gizarte soilaren presentzia ikonikoa biztanleria 
eta langilerairen kopuruak gehituta gero ez da ehuneko 17,6a baino altuagoa.  

 
                                                 
1Aldagai bi hauen gurutzaketak estatistikoki baino, erakusten duen joera erakusteko 
baliotsua zaigu. Ikus: ji-karratuaren frogari buruko azalpena 3.1.4. azpiatalean.  
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Ikusia bezala, informatiboki pisua duten pertsonaien indar hitzezko eta 
ikonikoa ez da beti parekoa izaten. Esandako honen arrazoia, litekeena, 
bisualizatzeko erraztasun mailan egon daiteke.  

 
 

(184. grafikoa: TVENAren Aktanteen nortasun soziopolitikoa) 
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Lehenago ere aipatu dugunez, indibidualitatea da telebistan ageri diren 
pertsonalizazio mailetatik erabiliena. Telenavarraren kasuan, irudietan ikus 

daitezkeen pertsonaietatik erditik gora (%56,5) Gizabanakoak dira. Gainerako 
pertsonalizazio erabiliena multzoena izaten da, bost pertsonetatik gorakoena: 

%25,8an.  
Telebistaren lengoaiaren berezitasun intrinsekoa izan daitekeen honetan 

azpimarratu beharra dago, TVENAren kasuan %18,2an hitz eginez ageri diren 
pertsonak direla eta hauek, orokorrean, bakarrik pantailaratzen dituztela.  

Baina, Gizabanakoaren joera oso presente dagoen bezala, 
androzentrikotasun ikonikoa ere begien bistakoa da. Pantailan, banaka, ageri 
diren pertsonetatik ehuneko 13,1an besterik ez da emakumezkoa. Andrazko 
horien parte hartzea, sozio-politikoki Gizabanako Espezialdu (%77,8) edo 
Erakunde politikoen (%13,3) eskutik dator nagusiki: aurkezle, aditu edota 
bozeramale lanetan.  

 
 

(185. grafikoa: TVENAren Aktanteen pertsonalizazio maila) 
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Telebista-albistegietan ageri direnen adinari kasu eginez, TVENAn, 

gaztetxo eta adinekoek ez dute ia inolako lekurik. Hemezortzi urte bitartekoen 
agerraldia albistegietan ez da Aktanteen ehuneko batetik gorakorik. 65 urtetik 
gorakoena ere %2,6 apalera mugatzen da. 

18 eta 65 urte bitartekoen pisua da nagusitzen dena Telenavarran ere, 
pantailaratuak izaten direnen adinean fijatu ezkero %92,3a hor kokatzen baitira.  

 
Lehen ikusi ditugun Aktante desberdinen nortasun sozio-politikoa 

pertsonalizazio mailaren ikuspegitik aztertu ezkero, agerian gelditzen da 
Sistema-egituraren barrukoek gizabanakoa dutela pertsonalizazio klaserik 
oparoena (%65). Alegia, Aktantea Sistema-egiturakoa denean gizonezko bat 
ikusten dugula pantailan hitzegiten ala zerbait eginez. Kontrara, pertsonalizazio 
pribilegiatu hori ez dute hainbestetan ezagutuko Gizartean koka ditzakegun 
Aktanteek. Gizartea denean sozio-politikoki definitua izan den Aktantean bere 
pertsonalizazioa gizabanakoa izaten da kasuen %29,9an bakarrik, 
gainontzekoetan jende multzo desberdinak ageri direlarik.  

 
 

(186. grafikoa: TVENAren Aktanteen nortasun sozio-politikoa eta 
pertsonalizazioan Gizabanakoa) 
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Aktanteen nortasun geopolitikoari dagokionez, Telenavarran  agertzen 

direnetatik %60,8a Nafarroako Foru Komunitatekoak dira. Portzentaia erraldoi 
horren itzalean daude Estatu espainiar zein Hego Euskal Herritik etorritakoena. 
Edozelan ere, gogoratzekoa da TVENAn ageri diren Aktanteen artean 
%17,1ean jatorriz gure sailkapenetik kanpo edo ezezagunak direla. Pantailan 
ageri diren pertsonaietatik %4,3 urri bat da Euskal Autonomi Elkarteakoak 
direnak.  

 
Telenavarran ikonikoki erakusten diren Ekintzen artean Egite aldakorrak 

dira (jendea lanean, erosketak egiten, futbolean jolasten edota kotxeak 
gidatzen) ugarienak. Identifikatu ditugun lau Ekintza tipologietatik (Esatea, 
Egitea, Egite errituala eta Egotea) Egiteenak %41,4a izaten da. Egite 
modifikatzaile hori baino presentzia ikoniko ahulagoaz Esateak aurkitzen dira: 
%28,4az. Baina, Egoteak (jendea eserita kalean, mitinean entzule gisa edota 
itxaroten) ere pisu ikonikoa baldin badu (%17,1) Aktanteek egiten dituzten 
Ekintzen artean, deigarria da Telenavarran errituek lortzen duten agerpen 
maila: %13,1a.  

Ondoko grafikan ikusten dira aipatu ditugun Ekintza moeta horien 
banaketa portzentuala.  

 
 

(187. grafikoa: TVENAren Aktanteen Ekintzak) 
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Irudietan ikus ditzakegun Ekintza horiek, erakusten dutena eta 

konnotazioz ematen duten inpresioagatik, normaltasuna nagusitzen dela esan 
dezakegu. Izan ere Telenavarran ageri diren Ekintza ikonikoetatik gehiengo 
zabal bat neutroak (%57,3) dira. Kontsentsualen kopurua ere ez da aipatzeke 
uzteko modukoa: ehuneko 42,5a. Konfliktibitate ikonikoa, Aktanteak egiten 
dituen Ekintzetan behintzat, ez da 0,2tik pasatzen.  

 
 
b) Ko-Aktanteen izakera informatiboa 
 
Telenavarrak, Aktante kopurua handia duen eran, Ko-Aktante ugariz 

horniturik ageri da. Lagina osatzen duten albistegietan, 338 Ko-Aktante 
identifikatu eta aztertu ditugu. Irudietan ageri den pertsonaia nagusiarekin 
hitzegiten, lanean edota beste zerbaitetan ari den honen nortasun sozio-politiko 
eta geopolitikoan mugilduko gara ondoko lerroetan.  

Aktante guztiek ez dute kide ikoniko bat, TVENAren kasuan pertsoanaia 
ikonikoen %55,5an ageri da Ko-Aktante batekin harremanetan.  

 
 
Aktante nagusiaren ikerketa sozio-politikoari heldu diogunean bezala, 

hemen ere segidan ikusten da norainokoa den Sistema-egituraren pisua Ko-
Aktanteen artean ere: %80,8a. Gainerakoetatik Gizarteak %15,1a besterik ez 
du eskuratzen. 

Sistema-egituraren barruan, Ko-Aktante paperean, oso fuerte kokatzen 
ditu Gizabanako Espezialduak (%38,9), hemen telebistako kazetarien 
presentzia ikoniko azpimarratuari esker, kirolariez gain, noski.  

Gainera, Instituzio sozio-politikoen agerpen maila ere oso garrantzitsua da 
(%25,5) eta ez bakarrik instituzio autonomikoen pisu ikonikoa handia delako 
baizik eta instituzio zentralena ere handia delako.  

Erakunde politikoei dagokionez, eta beti ere alderdi nabarristek duten 
presentzia oso handia denez, ehuneko 16,4koa da.  
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Aipatu ditugun datu estatistiko hauek agertzen dira grafikoa honetan, bost 
tipologia sozio-politikoen kopurua zenbatekoa den erakutsiz: 

 
 

(188. grafikoa: TVENAren Ko-Aktanteen  
nortasun sozio-politikoa) 
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Ko-Aktanteen artean Sistema-egiturakoen presentzia oso markatua dela 

esan dugunez, eta bereziki sozio-politikoki nafar administrazio eta politika 
mundukoekin, joera hori konfirmatu besterik ez da egiten Ko-Aktante hauen 
jatorri geopolitikoa ikertuz. Telenavarran bisualizatzen diren Ko-Aktanteetatik ia 
erdia, %48,5a, NFK-koa da. Atxikimendu autonomista horretatik kanpoko Ko-
Aktanteak ere izaten dira Telenavarraren irudietan, esate baterako Hego 
Euskal Herrikoak direnak (%10,1) edota Estatu espainiarretik etorritakoak: 
%9,2a. 

Gainontzeko pertsonaien jatorri desberdinek ez dute pisu gehiegirik, baina 
aipatzeko modukoa da ezezaguna edota kokatugaitzak diren Ko-Aktanteen 
kopurua altua dela: %25,7koa.  

 
 
Aktanteen azterketari dedikaturiko lerroetan, orain artekoan, azalpen 

deskribatzailea egin dugu. Hemendik aurrera aldiz, ikuspegi erlazionala 
kontuan hartuko dugu: aldagaien arteko gurutzaketak eginez.   

 
 
c) Nafar Sistema-egituraren zentrikotasuna 
 
Telenavarraren albistegietan Sistema-egiturak duen Aktante eta Ko-

Aktante kopurua oso handia da. Izan ere identifikatu ditugun 609 Aktante eta 
338 Ko-Aktanteetatik %79,9a eta %80,8a tipologia sozio-politiko honetan koka 
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baitaitezke. Koantitatiboki hain pisu handia edukitzeak gainera, Sistema-
egiturakide hauen lurraldetasun marka albistegi osoaren edukinera proiektatzea 
dakar.  

Guk Sistema-egitura bezala etiketatu dugun makro-tipologian, 
desberdinak diren hiru pilatu ditugu: Instituzio politiko-administratiboak (%20), 
Erakunde politikoak (%19,1) eta sendoena den Gizabanako Espezialduak 
(%40,8).  

Hiru hauen artean, esklusiboki Nafarroaz identifikatu daitezkeen nortasun 
sozio-politikoen maila ere handia da, esate baterako: nafar instituzioak 
(%13,1a), alderdi nabarristak (%5,1) edota Telenavarrako kazetariena 
(%26,9aren inguruan zifratu daitekeena).  

Informazio ikonikoaren Aktanteen artean jatorri geopolitikoan NFK-koen 
presentzia %60,8an zegoenez, Sistema-egituran kokatu ditugunen artean ez 
dirudi kopuru hori jeitsiko denik, guztiz kontrakoa baizik. Hori dela eta esan 
dugu hasieran Aktante gisako presentzia lortzen duten tipologia sozio-politiko 
desberdinen marka territorialak Nafarroako zentrikotasuna azpimarratzen 
dutela.  

 
Telenavarran bisualizatzen diren pertsonaia desberdinen artean beraz, 

kopuru handiena du agintearen magalean mugitzen direnen tipologia sozio-
politikoak. Beraiei eskeintzen zaie pantailan agertzeko aukera, horrek dakarren 
bisualizazio eta legitimazio publikoaz. Gainera, berehala ikusiko dugun bezala, 
Aktante hauen agerpenean positibizazioa eta normaltasuna adierazten duten 
egoerak nagusitzen dira.  

 
Sistema-egituraren barruan dauden tipologia sozio-politiko desberdinak 

batera hartuz hasiko gara, definigarriak dituen elementuak azpimarratuz.  
Sistema-egitura, bere %65ean Gizabanakoan pertsonalizatua, gauzak 

Esan eta Egitean du bere zereginik aipagarriena. Sistema-egiturak burutzen 
dituen Ekintzetatik %35,9a Esateak dira eta %33an Egite aldakorrak, 
gainontzekoak Egite erritualak (%18,5) eta Egoteen (%12,6) artean banatzen 
dira. Baina, gainera, Ekintza hauek kalifikatzerakoan agerian gelditu da ia hutsa 
dela konfliktibitatea erakusten dutenen kopurua. Kontsentsualitatea %40,9an 
kokatzen da, neutraltasuna %59an dagoen bitartean.  

Telenavarran, Sistema-egiturak duen zentrikotasuna, endogamia ikoniko-
erlazionalaz jantzita dator. Erran nahi bait, Sistema-egiturakoak diren Aktanteak 
%91,7an bere tipologia bereko Ko-Aktanteekin erlazionatzen direla. Bakarrik 
%15,6an ezagutuko dute erlazio ikonikokide gisa Gizartearen Ko-Aktanteren 
bat.  

 
Sistema-egiturak, aurkezten duen Aktante kopurutzarra dela medio, bere 

baitan dauden hiru tipologia sozio-politikoen interesgarritasuna ageri da. 
Horregatik, Instituzio politiko-administratibo, Erakunde politikoak eta 
Gizabanako Espezialduei, banaka, lerro batzuk dedikatuko dizkiegu.  

Gizabanako Espezialduena da, koantitatiboki, tipologia sozio-politiko 
oparoena, Aktanteetatik %40,8a hemen sartu daitezke. Bere baitan aditu eta 
enpresariez (%7,9) gain, komunikabide eta kiroletako profesionalen presentzia 
ikaragarria da: %33,7a.  

Gizabanako Espezialdu hauek ezagutzen duten pertsonalizazioan, nola 
ez, %56,8an Gizabanakoak daude. Eta, TVENAn ematen den tendentziaren 
kontra horietatik %24,8an emakumezkoak dira.  
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Aktante tipologia hau, pantailan, gauzak Egiten ikusten ditugunen artean 
lehena da, Ekintzen %62,5az. Esateetan %32,3an agertzen da. Beti ere 
kontsentsualitatea eta neutraltasuna ehuneko ehunean nagusitzen delarik bere 
Ekintzetan. Ikonikoki mantentzen dituen erlazioetan, Gizabanako Espezialdua 
den Aktanteak %42,6an bere tipologiakideei dedikatzen bada, nahiko zabala da 
bestelako Ko-Aktanteekin erlazioak mantentzearena. Gizabanako Epezialduen 
Ko-Aktanteen artean beraz, Gizartea (%23,3), Erakunde politikoak (%17,1) eta 
Instituzio politiko-administratiboak (%16,2) ere aurkitu daitezke, beste tipologiek 
ez duten ugaritasun erlazionala erakutsiz.  

Gizabanako Espezialduen presentzia Ko-Aktanteen artean ere kopurua 
altuetara heltzen da, %38,9ra.  

 
Instituzio politiko-administratiboen kopurua Aktanteen artean ehuneko 

20ra iristen da. Horietatik %5,6a administrazio zentralekoak dira eta 
gainontzekoa 14,4 Euskal Herrikoei dagokio, gehienbat nafar administrazio 
autonomikoari.  

Tipologia sozio-politiko honetan, pertsonalizazio indibiduala da pisu 
gehien duena: %74,6, inolako emakumezkorik agertzen ez delarik gainera.  

Instituzio politiko-administratiboak, ikonikoki horrela agertzen direlako 
Telenavarran, Egite erritualetara dedikatzen dira nagusiki: %52,5. Beste 
zereginetan ikusten dugunean gauzak Esaten (%25,4) eta Egiten (%13,1) 
izaten da. Instituzio politiko-administratibo hauen positibotasunak (%%54,9) 
TVENAn erakusten direnetatik altuena ezagutzen du. Gainontzeko Ekintzetan 
ere neutraltasuna da konnotazio bakarra.  

Nafar legebiltzar, kontseilari, lehendakari eta abarrak Aktante modura 
agertzen direnetan, alegia Instituzio politiko-administratiboa tipologia sozio-
politikoa duenen bat ikusten dugunean, pantailan bere ondoan, Ko-Aktanteren 
bat ageri bada %64,3an Instituzio politiko-administratibotako izango da. 
Tipologia sozio-politiko honek du TVENAn ematen den endogamia erlazional 
mailarik altuena.  

 
Azkenik, Sistema-egiturak duen hirugarren tipologian Erakunde politikoak 

kokatzen dira Aktanteen %19,1az. Alderdi eta sindikatu hauen artean 
atxikimendu estatala dutenak dira nagusi (%6,4), nabarrista (%5,1) eta 
abertzaleen (%4,8) aurretik.  

Pantailan Erakunde politikoetako Aktanteren bat ageri denean %63,8an 
Gizabanakoaren pertsonalizazio mailaz izango da (hauetatik gehien zabal 
batez gizonezkoa), multzo desberdinen kopurua %36,2koa delarik.  

Alderdi politiko eta sindikatuen zeregin soziala, irudietan agertzen denaren 
arabera, gauzak Esatea (%50) da ezer baino gehiago, Egoteak (%24,1) eta 
Egite aldakorren (%23,3) kasuak atzerago datozelarik. Aktibitate ikoniko 
honetan neutraltasunak du mailarik altuena.  

Erakunde politikoek duten espektro ikoniko-erlazionalean Gizabanako 
Espezialduak dira nagusi (%40,8), Erakunde politiko (%33,3) eta Gizartearen 
(%22,2) aurretik.  

 
d) Herritarrak Aktante gisakoan 
 
Gizarte soila, artikulazio sozio-politiko mailarik baxuena duen jende multzo 

eta kolektibitatearen presentzia ikonikoa Telenavarran oso makala da. 
Aktanteen artetik %17,6 eta Ko-Aktanteen %15,1ean besterik ez dira izaten 
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biztanlegoa, langileria edota mugimendu sozial zein hiritar soilen ordezkari 
ikonikoak.  

Pertsonaia ikoniko honen agerpena, nagusiki (%49,6) multzo handiaren 
pertsonalizazioaz izaten da. Indibidualitatea kasuen %29,9an agertuko da. 
Gainontzeko portzentaiakere bi eta bost pertsona bitartekoena da. 

Gizarteari, ikonikoki iratxekitzen zaizkien zereginen artean bi 
garrantzitsuenak: Egite aldakorrak (%48,6) eta Egonean jardutea (%47,7). 
Ekintza hauen konnotazioak positiboak dira, maila oso altuan (%54,2), 
neutraltasuna ere kopuru handiz mantentzen den bitartean.  

Gizartearen ingurune ikoniko-erlazionala nahiko mugatua da. Ko-Aktante 
gisa ezagutzen duen pertsoanirik oparoena ez da Gizartea bera, bestelako 
tipologia sozio-politikoetan gertatuko zen bezala, baizik eta gizabanko 
Espezialduak (%60an). Erakunde politikoak (%24) eta Gizartea (%14) ere 
agertzen dira Ko-Aktante paperean.  

 
 
e) Kazetarien azpimarraketa ikonikoa 
 
Gizabanako Espezialduen azterketa egiterakoan ikusi dugun bezala, 

handia da Telenavarrak komunikabideetako profesionalei eskeintzen dien leku 
ikonikoa. Aktanteen artetik tipologia soil oparoena bera da %26,9az. Ko-
Aktanteen artean ere %14,9a eskuratzen duelarik.  

Kazetariak, duda barik, telebistakoetaz ari gara nagusiki, agertzen 
direnean pertsonalizazio indibiduala (%56,8) da gehienetan ikusten dena. 
Pantailan ageri diren kazetarien artean, gizon eta emakumezkoen arteko 
erlazioa, lehenen aldekoa da hiru eta bat proportzioan. Kazetari multzoak ere, 
prentsaurrekoetan adibidez, nahiko sarri (%27,9) agertzen dira TVENAn.  

Esandakoaren ildotik, Gizabanako Espezialduek zeintzuren artean 
kazetariak nagusi diren burutzen dituzten Ekintzen artean Egiteak (%62,5) dira 
nagusi, Esateen (%32,3) aurretik ere. Ekintza hauen artean kontsentsualitateak 
%41,1aren portzentaia ezagutzen du, neutraltasun nagusia %58,5ean dagoen 
bitartean.  

Kazetariak ditugunean Aktante paperean, beraien kide eta erlazioetarako 
laguna Gizabanako Espezialdua da Ko-Aktante, kopururik altuenean. Hala eta 
ere, Gizabanako Espezialduaren bertsalitate erlazionala handia da. Beraz, 
pentsa daitekeenez, kazetarien kasuan ere, altua da bestelako tipologia sozio-
politikoa dutenekin erlazionatzen dela kazetaria. Ko-Aktante artean zenbatu 
ditugunen artean Gizartea (%23,3), Erakunde politikoak (%17,1) eta Instituzio 
politko-administratiboak (%16,2) daude kopuru dexenteaz.  

Azkenik eta kazetarien presentzia ikonikoa azpimarratuz, telebista 
pantailan kamarari begira agertzen direnen artean erditik gora kazetariak direla 
esan dezakegu. Mediatzaile lan horretan beraz %54,4ean kazetariei dagokie.  

 
 
f) Aktanteen azterketa deskritptibo eta erlazionalaren sintesia 
 
Telenavarran ikus ditzakegun pertsonaietatik gehienak Sistema-egituraren 

barruan sailkatu ditugun tipologia sozio-politikokoak dira. Bigarren maila baten 
gelditzen da Gizartearen errepresentazio ikoniko-aktantziala.  

Hamarretik zortzitan Gizabanako Espezialduak, Erakunde politikoak edota 
Instituzio politiko-administratiboetako ordezkariak izaten dira pantailan zerbait 
Egin edo Esaten ikusten ditugunak. Agintearen ordezkariak izateagatik edota 
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koalifikazio sozio-politiko oso markatua dutelako albistegietan ikusten ditugunen 
artean Gizabanako Espezialduak (%40,8) dira oparoenak eta hauen artean 
kazetariak. Erakunde politikoen barruan kokatzen diren alderdi politiko eta 
sindikatuek ere pisu ikoniko handia dute (%30,1). Azkenik, Instituzio politiko-
administratiboek, Aktanteen %21,4az, erakunde zentral zein autonomikoen 
presentzia ikonikoaren garrantzia ilustratzen dute.  

Baina, Sistema-egituraren Aktante eta Ko-Aktanteen nagusitasuna ezin da 
maila koantitatibora mugatu. Tipologia sozio-politiko honi eskeintzen zaion 
zeregin sozialean positibotasuna agertzen da indartuta. Pertsonalizazio mailan 
Gizabanakoa da aukera gehien duena, eta erlazioetan, maila bereko Ko-
Aktanteak ageri diren arren, badira, Gizabanako Espezialduen kasuan bezala, 
komodin lana egiten dutenak edota proiekzio soziala erakusten dutenak.  

Aginte eremuetakoen nagusitasun koantitatibo horrek, bigarren mailan 
uzten du Gizartearen agerpen ikonikoa. Aktante eta Ko-Aktanteen artean 
%17,6 eta %15,1eko portzentaiaz ilustratzen da herritar soil, langileria edota 
artikulazio sozial gutxiko jende multzo agerpen maila ikonikoa. Gizartearen 
pertsonalizazio maila grupala, Ekintzen artean Egotean eta Egitean erakusten 
duen kopurutzarra eta, oro har, Gizabanako Espezialduekin ezagutzen duten 
erlazioan nabarian gelditzen da bere menpekotasuna.  

 
Aktante eta Ko-Aktante moeta guztiak orokorrean hartuta, aurrera 

ateratzen dituzten Ekintzetan (Egite-aldakorrak %41,4 eta Esateak %28,4) 
kontsentsualitatea edota neutraltasuna dira presenteen daudenak. Ekintza 
hauen bidez eta pertsonaiak agertzeko ezagutzen dituzten eskenategi eta 
"aditamentu tekinikoei" esker normaltasunarena da gorpuzten den mezua.  

Sozio-politikoki ere edozelangoak izanik Aktante eta Ko-Aktanteak 
pertsonalizazio indibiduala (emakumezkoen parte hartzea ez da %7,4tik 
pasatzen) eta 18-65 urte bitartekoa da.  

Formalki ere, plano moeta labur eta orokorren arteko parekotasuna 
aurkitzen da, eta, agian horren ondorioz, pertsonaia irudiaren interesgunean 
daudenen kopurua ez da oso handia.  

Eskena informatiboa nagusien artean dago kokaleku ez-pribatu baina 
egokia kontsidera daitezkeen hainbat: alderdien egoitzak, prentsaurrekoak 
emateko aretoak, instituzioen eraikinak, e.a.  

 
 
5.8.4.3.3.-Informazio ikonikoaren azterketa koantitatiboa: sintesia 
 
Telenavarraren edukin ikonikoaren atxikimendu territoriala oso markatua 

da : Nafarroako Foru Komunitatea. Aldi berean, imajinetan erakusten dutenaren 
arabera Sistema-egituraren super-presentziaz batera, normaltasuna eta 
konfliktibitate eza ageri dira.  

Ikuspegi formaletik hasita, TVENAren albistegietan irudi Akontentzialek 
duten nagusitasuna asko hurbiltzen gaituzte gertaerara, ikonikoki indarra 
irabaziz. Soportean, irudi Dinamikoak dira hamarretik zortzitan, 
gainontzekoetan Bikario eta Utilitarioak daudelarik.  

Irudi eta hitzen bidez adierazten diren mezuetan, bigarrenak ematen du 
pausurik irmoenak. Imajinen autonomia, asinkronia eta dependentzia 
espresiboa agerikoa da.  

Irudien bidez transmititzen diren mezuen edukinak bi Gai nagusi batzuk 
ditu: lehenengo eta behin Politika, gero Kirolak eta atzerago Ekonomia eta 
Gizartea. 
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Guzti hauetan, irudietan ikusten dena eta Aktante lanetan daudenak 
Egiten dituztenetan normaltasuna eta, hori baino gehiago, positibotasuna 
gailentzen da. Konnotazio anbientalez Nafarroako Foru Komunitatea 
kontsentsuaren parametroetan mugitzen da.  

 
Hasieran esan dugun bezala, ikonikoki eskeintzen den nafar lurraldearen 

erreferentzialtasuna pisu handikoa da. Eta ez bakarrik Aktante eta Ko-Aktante 
gisa ageri diren pertsonaiak geopolitikoki portzentaia altuan (60,8an) NFK-koak 
direlako, baizik eta irudietan agertzen direnetatik gehienak Sistema-egituraren 
partaideak direlako. Sistema-egituraren barruan Gizabanako Espezialduak, 
Erakunde politikoak eta Instituzio politiko-administratiboak markatua dute 
beraien nortasun sozio-politikoan nongoak diren, nongo eraketa sozial 
ilustratzen duten: Nafarroa eta, zeharka Estatu espainiarra.  

Baina esan dugun nafar erreferentzialtasunaren indarra, ez da bakarrik 
agertzen diren subjektu ikonikoetan gauzatzen baizik eta Segmentu Ikoniko 
desberdinetan eskeintzen zaizkigun elementu eta osagarri sinboliko-
erreferentzialetan ere. Azken hauei dagokionez, NFK-an alderdien 
distingigarriak eta eraikin esanguratsuak erakutsiaz nafartasuna azpimarratzen 
da. Bakarka ageri diren banderetatik ikurriña nagusi izan arren, nafarra eta 
azken hau espainiarrarekin konbinaturik ugaltzen da Telenavarran. Antzerakoa 
da alderdi politikoena, EH-4koak direnen gainetik NFK- eta Estatu espainiarrera 
zabaltzen direnen presentzia azpimarratzen denean. Irudietan ageri diren 
paisaiena ere sintomatikoa da, Nafarroako Foru Komunitatea izanik gehien 
agertzen dena, gero EH-4 eta Estatu espainiarraren presentzia maila berean 
daude.  
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5.9.-IKERKETA KOANTITATIBO ETA KOALITATIBOAREN SINTESIA 
 
5.9.1.-HETIOren ikerketa koantitatibo eta koalitatiboaren sintesia 
 
Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboak Orokorrean dituen 

elementu definigarrien artean bi dira nagusi: aginte politiko-administratiboan 
daudenen presentzia informatibo azpimarratua eta, aurrekoaren ondorioz, 
Politikak Gai modura erakusten duen lehentasuna. Bi parametro hauen 
inguruan artikulatzen da gainera lurraldearen definizioa, erlazio sozial, politiko 
eta ekonomikoen joku-arauak, hierarkizazio soziala eta bisualizazio telebisiboa, 
besteak beste. Guzti hauek landu ditugu ikerketa koalitatibo eta koantitatiboari 
dedikaturiko ataletan eta orain hemen emaitzak laburbilduko ditugu.  

 
Azterketa koalitatiboan somatu zen aginte politiko-legal-ekonomikoaren 

nagusitasuna gauzatu ahal izan da albistegien osagarri desberdinetan 
arakatuta. Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun tipologia sozio-politikoen 
parte hartze informatiboa, kopuruz, oso handia da. Aztertua izan den informazio 
berbalean bezala, ikonikoan (Aktanteen azterketa barne) Instituzio politiko-
administratibo, Erakunde politiko eta Gizabanako Espezialduen parte hartze 
informatiboak ez du parekorik. Nagusitasun koantitatibo hau proiektatu egiten 
da Euskal Herriaren errepresentazioan eta albistegietan proposatzen diren 
harreman sozio-politikoetan. Sistema-egiturak jokatzen duen paperaz, funtzio 
sozialak, joku-arauek eta harreman sozialen nondik norakoak biderkatu eta 
birsortu egiten dira albistegi osoan zehar.  

Sistema-egituraren eskutik heltzen zaio Gizarteari, bizi-kalitatea eta 
ongizatearen berma. Artikulatu egiten dira agente sozio-ekonomiko 
desberdinen arteko harremanak eta helburuak definitu. Sistema-egituraren 
zereginen artean dago biztanlegoari aginte-egitura sendo bat eskeintzea, non 
beharrezkoak diren gauza guztiak materialak ez direnak ere jasoko dituen. 
Eraketa sozial sendo eta artikulatua proiektatzen da albistegietan, Talde Formal 
eta Instituzioen presentzia oso markatua delarik, beti ere androzentrikoa.  

Gizartearen baitan, jendea, herritarrak eta behin behineko antolaketa 
duten taldeak kokatzen dira. Berari dagokio Destinatario papera jokatzea 
albistegietan, Sistema-egituran daudenen mezuak eta egintzak ezagutu eta 
jasotzea. Autonomia aktantzial gehiegirik gabe, sarri, konnotazio txarrez 
inguraturik ageri da tematiko zein aktibitatez.  

Esan dugunez, Sistema-egiturak joku-arauak eta harreman politiko-
sozialen joan-etorriak bideratzen ditu, baina baita ere, erlazio horien elementu 
espaziala definitzen du. Esan nahi baita, albistegietan hain ugaria den Sistema-
egituraren presentziak markatu, isladatu eta proiektatu egiten duela berezkoa 
duen marka territoriala. 

Telebista-kanale desberdinen emisio-esparru tekniko eta informatiboa eta 
territorialitatearen egungo adiera politiko-legala parekatu egiten dira, 
parekatuak izatera heldu arte.  

Instituzio politiko-administratiboak, Erakunde politikoak eta Gizabanako 
Espezialduak bezala Gizarteak berak, lurralde autonomo desberdinetara 
mugatzen dira, eta bertan lekutu beraien eginbeharrak. Albistegietan 
deskribatzen diren IUen Ekintzak, neurri handienean EAE ala NFK-ra mugatzen 
dira, bertokoak diren Sistema-egiturakideen presentziak hala dakarrelako. 
Baina, informazioaren eragina norainokoa den aztertu dugunean, ikusi ahal 
izan da autonomia bietako muga estuetatik kanpo ere zabaltzen dela hainbat 
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kasutan. Ekintzen Eragina, beraz, Hego Euskal Herrira barreiatzen da, esparru 
territorial honen osakera informatiboa proiektatua delarik.  

Lurraldearen muga-jartze lanetan Sistema-egituraren barruan dauden 
Subjektu, Destinatario, Aktante eta Ko-Aktanteen nortasun geopolitikoa oso 
garrantzitsua da. Horietatik atera dugu lehen aiapatua izan den atxikimendu 
autonomista. Baina, eta hemen berriro ere edukin informatiboa eta aginte 
politiko-administratiboaren sintonia agerian lagatzen delarik, medioak 
pantailaratzen dituen esplizitazioak hartu behar dira kontuan. Ahoz erabiltzen 
diren esamolde geo-komunitarioak, eta bisualizatzen diren bandera, alderdien 
distingigarriak, mapak eta bestelako elementu sinboliko-errefentzialei esker 
marrazten da propiotzat hartu behar den lurraldea. Eguraldiaren berri ematean 
erabiltzen diren mapa eta meteosat-en argazkiek ere erakusten du telebista-
kanale bakoitzak nola esplizitatzen duen bere lurraldea eta nola hierarkizatzen 
dituen enplazamendu territorial desberdinak, inguruko zonaldeak, e.a. 
Lurraldetasunaren definizioan, territorialitate autonomikoaz gain, esan bezala, 
Hego Euskal Herria marrazten da, Estatu espainiarren erreferentzialtasun 
orokorraz egiten den bezala.  

 
Aipatu dugunez, Sistema-egituraren super-presentzia informatiboak 

konformatu egiten du erabat albistegietan eskeintzen den Hego Euskal 
Herriaren errepresentazio informatiboa. Telebistak lortzen duen plazaratze lan 
horretan, Sistema-egituraren legitimazio diskurtsiboa (ahozkoa eta ikonikoa) 
oso beharrezkotzat kontsideratu da. Entzun eta ikusten denaren bidez, eta ez 
koantitatiboki bakarrik, Sistema-egituraren zentralitatea oso markatua da: 
legitimitate demokratikoa, gehiengoaren ordezkaritza izatea eta nagusitasun 
sinbolikoaren bidez.  

Desordenua eta konfliktibitatearen aurkako antidotoa-edo eskeiniz, 
Sistema-egiturak kontsentsualitatea eskeintzen du. Populazioari normaltasuna 
eta kontsentsuaren terrenoa irekiz, konfliktibitatea arbuiatzen da, nahiz eta 
negatibotasun informatiboa ere presente egon HETIOren edukinean.  

 
Orain arte aipatu dugun Sistema-egitura kideen nagusitasun sozialak 

berarekin dakar Politikaren lehentasun tematikoa. Albistegietan aztertuak izan 
diren alor desberdinetan (IUK mailan, IUaren hitzezko informazioan eta SEGI 
eta Aktante ikonikoan) bi dira nagusitzen diren esparru tematikoak: Politika eta 
Gizartea. Politikaren inguruan mugitzen dira alderdi politiko eta instituzio 
desberdinen zeregin tematikoak eta Gizartea+Teknologia+Zientzia aipatzen 
direnean ongizatea, bizi-kalitatea edota osasuna dira aipatuenak. Bietan 
aurkitzen du bere zeregina Sistema-egiturak eta bietan lagatzen du bere Ikutu 
politikoa.  

 
Azkenik, eta ikerketaren laburpen gisako honetan informazio ikoniko eta 

ahozkoaren emaitzak errepasatzen gabiltzalarik, lehenaren menpekotasuna 
aipatu beharra dago. Irudietan eskeintzen den informazioa, gehienetan, ahoz 
adierazten denaren soporte gisa besterik ez du funtzionatzen. Informazio 
ikonikoak oso gutxitan eskeintzen du elementu berririk, hori delarik HETIOren 
alderdi ikonikoaren muga garrantzitsuenetarikoa.  
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5.9.1.-ETBren ikerketa koantitatibo eta koalitatiboaren sintesia 
 
Euskal Telebistaren albistegiek gizartearen agente "bateratzaile" gisa 

funtzionatzen dute. Medioak eta bere baitan ari diren profesionalek egituraketa 
politiko-instituzionala eta sozialaren arteko erlazioei nolabaiteko koherentzia 
ematen diote. Diskurtso informatiboaren bidez, lurraldetasunaren definizio bat 
eskeintzen da, eraketa autonomikoarekin kontrakotasunik planteatuko ez 
duena bestalde; antolaketa instituzionala ezagutzera eman eta izakera 
kolektiboaren elementuak jakin araziko dira.  

Teleberriren diskurtso ikoniko-ahozkoan, telebista-profesionalen 
presentzia oso markatua da. Hitzez esaten denaren Subjektu kopuruan altua 
da kazetariena, eta are eta handiagoa informazio ikonikoaren kasuan: pantailan 
zerbait esanez ikusten ditugunetatik erdia pasatxo kazetariak dira. Kazetarien 
lana izaten da, ikusentzulearekin identifikazio moduak landuta gero, nortasun 
kolektiboaren oinarriak jarri eta beraien publizitazioa bultzatzea. Gutasun 
amankomun eta bateratzailea dago presente ETBren diskurtso informatiboan. 

Euskal gizartearen izakera zirriborratzean, herritarren arteko 
antzekotasuna azpimarratzen da, normaltasun sozialaren ideia sendotuz. 
Arauturiko eraketa-sozialaren adibideak Talde Formal eta Instituzioen 
presentzia handian aurki daitezke. Beraiek ematen diote forma euskal gizarteari 
eta normatibizatu egiten dituzte herritar eta instituzioen arteko harreman 
egokiak.  

 
Kazetariengan pertsonalizatzen da gainera gizarte soila eta instituzio 

desberdinen arteko harremanen oreka posiblea. Instituzioen diskurtsoa 
legitimatu eta bereganatu egiten du ETBk, eta kazetari eta ikusleen arteko 
identifikazioa probokatu gero. Mediatzaile lan horretan, berebiziko garrantzia du 
"vasco" trans-autonomistaren osaketak. Teleberriren emisio-esparrua, eremu-
informatiboa eta Hego Euskal Herriak ezagutzen dituen bi antolaketa 
autonomikoen arteko erlazioak ez dira kontrakotasunean oinarritzen. 
Antolaketa instituzional bikoitzaren gainetak euskal herritarr izatearen geruza 
fin bat ageri da. Lurraldetasun amankomunaren eraikuntza lanetan, 
komunikabide beraren esistentziaz gain, alderdi politikoen presentzia eta 
deskribatzen diren notizien nondik-norakoa oso garrantzitsuak dira.  

ETBk Euskal Autonomi Elkartean du esparru informatibo zentrala. Bertako 
instituzioen lana da gehien pantailaratzen dena eta NFK-koei ere bere lekutxoa 
uzten zaien arren, zalantzarik ez dago erreferentzialtasun instituzional 
nagusiena EAEkoei dagokiela. Bestelakoa da alderdi politiko eta sindikatuen 
kasua. ETBn aipatzen diren alderdi politiko gehienak Hego Euskal Herri osora 
zabaltzen dutenez beraien zeregin politiko-soziala, lurraldetasunaren 
definizioan EAE baino zabalagoa den esparrua marrazten da.  

Politika instituzionalaren bi eremu hauek ez dira kontrajarriak izaterainoko 
puntura inoiz eramanak izaten, eta medioak egiten dituen esplizitazio geo-
komunitarioetan nabaritzen da hori. Ugariak dira ETBn Nafar Foru Komunitatea 
eta Euskal Autonomi Elkartea bezalako esamolde autonomistak instituzioei 
buruzko informazioa ematerakoan, politikaren estutasunetatik libre daudenen 
kasuna "Euskadi" eta "País Vasco" izaten dira erabiliagoak.  

Politika munduko berrietan, hauteskundeak esate baterako, atxikimendu 
autonomiko-instituzionala oso marktua da. Eguraldiari dedikaturikoetan aldiz, 
euskal lurraldetasuna EH-7ra zabaltzen da mapetan (maparen erabilera 
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sinboliko eta deklaratiboa), nahiz eta informazioa sakontzerakoan (informazio 
praktikoa) Euskal Autonomi Elkartera mugatu.  

Gainera Hego Euskal Herriaren definizio territorialean garrantzi handia 
dute notiziatzen diren gertaeren marka espazialek: non gertatu eta norainoko 
eragin informatibo-soziala duten. Euskal Telebistaren lurraldetasun 
informatiboan EH-4koa da eremurik markatuena, EAE eta Estatu 
espainiarraren gainetik. 

Lehen esan dugunez, ETBko kazetarien zeregin gisa definitu dugu 
normaltasuna eta oreka instituzionalaren irudia lantzea. Modu honetara, Estatu 
espainiarraren instituzionalizazio orokorra ez da EH-4renari kontrajarri gisa 
ageri. Are eta gehiago, itzaldu egiten da espainiar erreferentzialtasuna. Izakera 
kolektiboa zein eraketa instituzionala publizitatzerakoan ETBk Estatu 
espainiarraren gainetiko europartasuna bultzatzen du.  

 
Instituzionalizazio politikoa oso presente dago Teleberriren edukinetan: 

berak artikulatzen duelako ongizatea eta hobekuntza soziala eta oreka 
elementu gisa garrantzitsua delako. Tematikoki ere, bi esparru hauek Politika 
eta Gizarteak leku haundia dute ETBren IUKetan. Instituzioei dagokie hiritarren 
eskubide eta bizi-kalitatea bermatu eta garatzea. Gehiengoaren legitimazioaz, 
diskurtso demokratikoa bultzatzen da. Kontestu honetan Sistema-egituraren 
barruan dauden Subjektuak eta hauek burutzen dituzten Ekintzak kontsentsua 
eta positibizazioa dute definigarri. Konfliktibitatea, beti ere elementu notizigarria 
dena, Gizartearen ordezkarien partetik dator bai ikuitzen dituzten Gaietan zein 
egiten dituzten Ekintzetan.  
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5.9.2.-TVEBIren ikerketa koantitatibo eta koalitatiboaren sintesia 
 
Telenorte izeneko albistegian, Politikak duen presentzia ikoniko-ahozkoak, 

neurri handi baten, baldintzatu egiten du bere edukin orokorra. Esparru 
tematiko honen indarrak berez dakar pantailaratzen diren mezuen marka 
territoriala Euskal Autonomi Elakartera mugatzea eta Sistema-egituraren 
barruan dauden agente sozialen super-presentzia erakustea. Aldi berean, 
edukin azterketaren bidez ikusi ahal izan denez, joan-etorri soziala Sistema-
egituratik Gizartera bitartekoa da ia guztietan. 

Gainera, eta segidan azalduko dugunez, konfliktibitatea, ahozkoa ikonikoa 
baino sarriago, oso presente daude Telenorteren edukinean. 

Azkenik, TVEBIren diskurtso informatiboan, Sistema-egitura eta medioa 
beraren arteko sintonia agerian gelditzen da. 

 
Ikerketa lan honetan ikusi ahal izan denez, Telenorteren jarrera 

informatiboa, neurri handi baten, hitzezko informazioan du euskarririk 
nagusiena. Hitzez emaniko mezuak du lehentasuna eta indar gehiago, imajinen 
bidezkoa osagarri gisa darabilten bitartean. 

Esan dugunez, Politikak duen presentzia informatiboa oso markatua da 
TVEBIn. Ahoz informatzen denaz hasiz, aipatuak izaten diren Gaietatik gehien 
agertzen dena Politika da, gero Gizartea eta Ekonomia datozelarik. Baina 
horrezaz gain, Ikutu politikoa deitu dugunaren (politika munduko pertsonaia 
edota erreferentzia egitea) bidez, bestelako esparru tematikoetara ere 
zabaltzen ditu bere hegoak. Modu honetara, tematikoki, gero irudietan ere hala 
dela konprobatu ahal izan dugunez, Telenorten, Politikaren moldea oso 
eragingarria da. Tematikoki hala den bezala, informatiboetan agertzen diren 
bestelako elementuak ere direla medioa, Politikaren nagusitasuna begien 
bistan jartzen da. Ikerketa osoan zehar konprobatu ahal izan dugunez, ahoz 
batez ere, baina baita ere ikonikoki, lehen mailako presentzia eskuratzen dute 
Sistema-egituraren barruan kokatu ditugun Subjektu, Destinatario, Aktante eta 
Ko-Aktanteek. 

Politikaz gainezka ageri zaigun TVEBIn, Sistema-egituraren barne 
daudenen izakera, lan-dinamika eta joku-arauak, eta, marka territoriala 
informatibo osoan inbrikatzen da.  

Sistema-egituraren barruan lehentasuna erakusten duten Institzuio 
politiko-administratiboen zeregina gehiengoa den herritarren aldekoa da, 
errepresentatibitate demokratikoaren legitimitateaz jantziak. Egiteko honen 
emaitza da egungo ongizate maila eta aurrera begira etorri daitezkeen 
hobekuntzak. Instituzioen inguruan artikulatzen da beraz dinamika soziala. 
Instituzionalizazioa den eskero egungo gizartearen antolaketa maila altuena, 
bere inguruan antolatzen da ia dena. 

Sistema-egituraren barruko agenteak, telebista-kanalea bera eta Euskal 
Autonomi Elkarteak duen territorialitatearen kontzeptualizazioa bateraturik 
erakusten da. Hain presente dagoen instituzionalizazio autonomikoak bere 
lurraldetasunaren aztarnak alde guztietara zabalzen ditu. Kontrara, antolaketa 
instituzionalik ez duen Euskal Herri/komunitate/nazioak ez du inolako agerpen 
informatiborik TVEBIn. Esandakoaren ondorioz, Euskal Herriaren 
lurraldetasunaren marka ez da inoiz pantailaratzen eta euskaltasunaren izakera 
inon proiektatzen, ez baitu ezelako antolaketa instituzionalik. 

Euskal gizartea definitzerakoan, banaketa eta heterogeneitatean egiten da 
azpimarraketa; amankomuneko elementuak ez dira ikustera ematen. 
Erreferentzia eta konparazioak egiterakoan, EAEko lurraldeen arteko 
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desberdintasunean sakontzeaz gain, Estatu espainiarraz bilatzen dira. Esatatu, 
bere osotasunean, erreferentea sarri ageri da ahoz zein ikonikoki, esplizitatuz 
zein maila sinbolikoan. 

Informazioa EAEra mugatzen da gehienbat, horregatik esan da lehen 
medioa eta Sistema-egituraren arteko adostasuna nabaria dela (eguraldiaren 
berri ematean erabiltzen den EAEre mapak joera hori ilustratzen du). 
Zenbatuak izan diren Subjektu, Destinatario, Aktante eta Ko-Aktante gehienak 
lurraldea autonomoaren jatorria edukitzeaz gain, desbribatzen diren Ekintzak 
EAEren mugetan kokatuak dira. Informatiboki errelebantea den esparrua 
autonomiarena da, nahiz eta deskribatzen diren hainbat Ekintzek muga 
autonomikoaz gain eragina, proiekzio eta ondorio sozio-politikoak eduki. 
Edozelan ere, esplizitazio geo-komunitarioak beti EAEra mugatzen dira. 

 
Hasieran esan bezala, Politikaren super-presentzia informatiboaz gain, 

Gizarte heterogeneo eta ez-artikulatuaren irudiari Instituzioen "irmotasunak" 
egiten dio aurre. Testuinguru honetan, Telenorten, oso handia da 
konfliktibitateak duen agerpen informatiboren maila. Egunero lan-bizimoduan 
neutraltasuna eta kontsentsualitatea, koantitatiboki, nagusia diren arren, istilua, 
gatazka eta kontsentsu eza erakusten duten Gai, Ekintza eta informazio ikoniko 
zein ahozko globala presente dago. Konfliktua, informatiboki notizigarria 
kontsideratu izan dena, ahoz azaleratzen da errazago, ikonikoki askozaz ere 
bigunagoa pantailaratzen delarik.  

 
Amaitzeko, eta lehen aurreratu dugun moduan, TVEBIren ahozko 

diskurtsoa ikonikoa baino indartsuagoa dela begien bistakoa da. Hitzezko 
informazioaren soporte hutsak dirudite imajinek. Eta ahozko diskurtsoaren 
garrantzi handia du kazetariak: kazetaria mediatzailearen presentzia 
informatiboa (Aktante eta Ko-Aktantea) eta hitzezko informazioaren 
enuntziatzailea neurri handi baten bera delarik.  
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5.9.4.-TVENAren ikerketa koantitatibo eta koalitatiboaren sintesia.  
 
Telenavarra albistegiaren azterketak hiru elementu informatiboren 

garrantzia agerian utzi ditu: instituzionalizaturiko agintearen pisu tematiko-
argumentala eta horren ondorioz Gizarte soilaren definizioa; informazioa eta 
bere osagarriak lurraldetasunaren mugarri markatzaile gisa eta, akenik, 
kontsentsu sozialaren proiekzio mediatikoa.  

 
TVENAri aplikaturiko edukin azterketaren bide desberdinek (ahozkoa eta 

ikonikoa; koantitatibo eta koalitatiboa) Sistema-egituraren presentzia 
azpimarratua erakutsi digute. Hitzez zein irudiz, agintearen inguruan edota 
berori osatzen duten Erakunde politiko eta Instituzio politiko-administratiboak 
zein Gizabanako Espezialduen agerpen informatiboaren maila handia da.  

Hitzezko informazioarean Subjektuen %84,3a eta Aktanteen %79,9a 
tipologia sozio-politiko hirutkoitz honetan kokatzen dira. Albistegietan, errol 
eragileenetan egotean eskeintzen duen "agerpen sozialaz" gain, legitimazio 
diskurtsiboa eta ikonikoa ere ildo beretik doaz: Sistema-egiturak demokratikoki 
herria ordezkatu, bere interesak defenditu eta egungo ongizatearen gizartea 
bermatzen ditu. Zeregin horretan instituzio eta erakunde politiko eta 
adminstratiboak bezala enpresari eta teknikariak aritzen dira, sitonia berean 
daudelarik komunikabideak ere.  

Instituzionalizaturiko aginte forma hauek gainera eguneroko bizimodua 
ziurtatzeaz gain, iraganean errotuz etorkizunari begira daude. Historia 
periodizatu eta orainaldia arrazoitu egiten dute.  

Telenavarran proiektatzen den instituzionalizazio politiko-administratiboa 
(telebista kanalearen informazio eta emisio-esparrua bezala) Estatu 
espainiarraren autonomien eraketaz koherentea izateaz gain, argumentalki 
bere sostengarri gisa azaltzen da. Instituzionalizazio honek dituen marka 
territorialak dira TVENAn erabili eta proiektatzen direnak. 

 
Lurraldetasunaren definizioa, esan bezala, egungo eraketa politiko-

administratiboaz bat dator Telenavarra. Hego Euskal Herriak ez du izakera 
informatibo ezta sozial propiorik, instituzionalik ez duelako. Modu honetara 
Nafarroa, parekideak diren komunitate autonomoz inguraturik dago, Estatu 
espainiarraren erreferentzia orokorrean.  

Lurralde propioaren definizioan TVENAk argumentalki eginikoaz gain, 
hitzezko informazioaren Subjektu eta Destinatarioen jatorri geopolitikoa 
erabiltzen ditu. Gainera, informatiboki aipatzen diren Ekintzen marka territoriala 
definigarria da oso. Izan ere, Telenavarran azaltzen diren notizietan gehiengo 
nagusi batez nafar territorioan gertatu edota bertan dute eragin informatiboa. 
Gainera, informazio horien egileak nafarrak baldin badira, ixten da erabat 
lurralde nafarraren zentrikotasuna eta, neurri handi baten, autonomia 
informatiboa eta izakera soziala.  

Baina, aipatu bezala, hitzezko informazioan legez imajinen bidez 
(eguraldiaren mapa), medioaren diskurtsoa gauzatzen da, eta nafar 
lurraldearen definizioak elementu sinboliko-erreferentzialak erabiltzen ditu: 
ikonografia poltiko-soziala, sinbologia instituzionala eta paisaia zein leku 
ezagunak. Guzti hauen bidez gorpuzten da nafar erreferentzialtasun ikoniko 
argumentala, instituzio politiko-administratiboarekin bat datorrelarik.  

 
Sistema-egiturak duen presentzia azpimarratuak, bigarren mailan 

kokatzen du Gizarte soila, jasole eta Destinatario paperean. Diskurtsiboki 
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egiten denez, herritargoak arrazoitzen du instituzio, enpresari eta indar 
politikoen zeregina eta beraien lana justifikatzen du. Telenavarran, hitzez zein 
irudiz, herritar soil eta oro har biztanlegoari eskeintzen zaion agerpen maila 
(ahozko Subjektuan artean %12,2a eta Aktanteen artean %17,6) ahula da. 
Aktibitate sozialaren partaidea baino, Gizartea agintean daudenen Ekintzen 
jasolea da: hitzezko informazioan Gizarteak Destinatario (%21,6) eta ikonikoan 
Ko-Aktante (%15,1) paper oso pisutsuak ditu.  

Gizartea, gizabanakoz osatua, ez du bere definizioan elementu 
bateratzaile gehiegirik erakusten, aipatu ditugun instituzio eta territorioaz gain. 
Halere, ongizate eta bizi-kalitateari dedikaturiko Gaietatik deduzitu daitekeenez, 
interes amankomuna oso presente dago.  

Herritar soil zein kolektibo eta instituzio desberdinetan  pertsonifikazio 
informatiboa egiterakoan, gizabanakoa da nagusitzen den forma, gizonezkoa 
gainera, eta lan-adinean dago eta  hiri baten bizi da. Bestelako barietate 
sozialek ez dute ia lekurik TVENAk egiten duen Nafarroaren errepresentazio 
informatiboan.  

 
Martxan dauden instituzioen proiekzioa eta normalduriko harreman 

sozialen adibide aproposak aurkitu daiteke Telenavarraren parte 
desberdinetan. Konfliktua, alderdi politikoen jokuan egon daitekeenaz aparte, 
ez da pantailaratua izaten ez ahoz ezta ikonikoki ere. TVENAren diskurtsoan, 
biolentzia politikoaren arrazoi eza publizitatzen den bitartean, harreman 
politiko-sozialen normaltasuna eta kontsentsua erakusten da. Ahoz 
deskribatzen diren Ekintza eta Gaietan eta irudiz eskeintzen diren Ekintza 
ikoniko eta konnotazio anbientaletan kontsentsualitatea agerian gelditzen da.  

 
Amaitzeko, formalki Telenavarraren mezu ikoniko eta ahozkoan 

testimonialtasuna bultzatzen da, kazetaria aktualitatearen kronista lana 
burutzeaz arduratuta. Ikonikoki eta irudien balio errepresentazionalari 
dagokionez Akontentzialitatea da nagusi, soporte aldetik irudi Dinamikoz 
borobildua.  

 



____________________________________________________________ 
GIZARTE ETA NAZIO ERREPRESENTAZIOA TELEBISTA-ALBISTEGIETAN.  
Euskal Herria Teleberri, Telenavarra eta Telenorte albistegietan.  571

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. zatia: Ondorioak 
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VI.-0NDORIOAK 
 
Atal honetan, telebistetan egiten diren Euskal Herriaren errepresentazioei 

buruzko ikerketaren emaitzak azaldu eta, aldi berean, hipotesien baieztapena 
eskeintzen dira. Lehen zati batean, ikerketa osoan zehar agertu diren oinarrizko 
ideia erreferentzialak zabaltzen dira. Bigarrenean, telebista-kanale bakoitzean 
euskal nazio eta gizarteaz egiten den errepresentazioan agertzen diren 
ñabarduretan zentratuko gara.  

 
Telebista eta bereziki albiste-saioak "gertatzen dena" oinarri modura 

hartuz, errepresentazio eta balio transmisore oso indartsuak dira. Albistegien 
bidez entzulegoa esangura eta zentzuz hornitua izaten da.  

 
Kazetariaren zeregin profesionala eta instituzio politiko-administratiboen 

legitimazio soziala antzerako baliabide informatibo-argumentalean oinarritzen 
dira. Modu honetara albistegiak egungo egituraketa sozialaz ados eraikitzen 
dira.  

Informazio-saioak, produktu diskurtsibo eta "gertaeren ordenaketarako 
sistemak", beraien aniztasunean, amankomuneko hainbat elementu dituzte. 
Geroxeago zehaztuko dugunez, albistegiak gertaerak antolatu, eta, ulertuak eta 
onartuak izan daitezen moldetzarrak dira.  

 
Pantailaratuak izaten diren errepresentazioak benetako indarra eduki 

dezaten, hiru dira gehien erabiltzen diren legitimazio mekanismoak: medioaren 
profesionalek enunziatzaile gisa lortzen duten gainpresentzia, kazetariei 
sozialki atxekitzen zaien papera eta ikusentzutezko mezuak berezkoa duen 
indarra.  

Begien bistakoa da enunziatzaileen artean kazetariek lehen postua 
lortzeaz gain zentrala dela beraien presentzia, eta agerpen-kopuru hori 
instituzio politiko-administratiboen agenteenarekin bakarrik konpara daitekela. 
Pantailan ikus daitezken kazetariez gain, eta proportzio handiagoan, hitzezko 
informazioaren enunziatzaile paperean daudenak inor baino gehiago dira. Esan 
bezala, politika-instituzionalaren agenteak eta telebistaren profesionalak dira, 
diskurtso informatiboaren bi oinarri sendoenak, kuantitatiboki ere konproba 
daitekeenez.  

Kopuru aldetik, aipatu dugun modura, handia izan arren kazetarien 
presentzia, diskurtsiboki ere handia da eskuratzen duten legitimazioa. Batetik, 
sarri kazetariak instituzio-politikoetako ordezkariekin erlazionatzen direlako 
(hitzez zein irudiz eskuratzen dugun informazioan). Bestetik, kazetarien 
diskurtsoa inguratzailea eta inplikatzailea delako, entzulegoarekin lotura 
puntuak eskeiniz. Diskurtsiboki eraikitzen den inplikazio sarearen bidez 
kazetaria herritarrekin identifikatzen da, "aktualitateak guztiongan eragina 
duela" sentipena zabalduz. Eta azkenik, kazetaritzaren inguruan eraiki den 
idealizazio geruzak legitimatu egiten du beraien zeregin profesionala. 
Kazetariak errealitatearen notariak bezala tipifikatuak izaten direnez bitartekari 
lana da beraiena, instituzio politiko-administratibo eta gizartearen artekoa.  

Zalantza barik, aipatu ditugun legitimazio mekanismo bi horiei beste 
hirugarren bat ere gehitu behar zaio: telebistak duen ikusentzutekotasuna. Irudi 
eta audioaren indarra eta "errealitate bera" deitzen dugunarekin duen 
antzekotasuna telebistaren eragin indartsuaren oinarrian dago.  
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Telebistan eskeintzen diren errepresentazioen azterketa egin ahal izateko, 
albistegien baitan hiru maila markatzearen komenigarritasuna ikusi dugu. 
Langai modura albistegiak, kanale desberdinek pantailaratzen dituzten 
produktu informatiboak hartuz, huts hutsean, hiru dira antzekotasunak eta 
desberdintasunak azaleratzeko ezarri ditugun mailak.  

Mailarik sakonenean, oso garrantzitsuak diren bi osagaien presentzia ikus 
daiteke: esparru tematikoak eta deskribatzen diren notizien agenteak. Maila 
honetan, kanale desberdinen arteko antzekotasunak agerian gelditzen dira. 
Izan ere, telegunkari gehienetan eskeintzen diren gaiak eta sozialki aktiboak 
izateko legitimazio informatiboa eskuratzen dituztenak berberak izaten baitira. 
Bi hauen bidez, agenda tematiko eta errol desberdinen banaketan instituzio 
politiko-administratibo eta ekonomikoen parte hartze handia agerian gelditzen 
da.  

Albistegien azterketa egiterakoan markatu dugun bigarren mailan, ertaina 
deiturikoan, jakinak dira dagoeneko zeintzu diren bloke tematiko nagusienak 
eta agente nabarmenenak. Maila ertainean, ezaguna den informazio horri 
bestelako elementuak gehitzen zaizkio: deskribatzen diren ekintzak eta bere 
arrazoiak; destinatarioak; joku-arauak eta ezagutarazten den esparru 
geopolitikoa, besteak beste. Maila ertain honetan kokatzen dira notizien arteko 
erlazioak eta loturak eta kausalitate harremanak. Maila honetan ikus daitezke 
telebista-kanale anitzen arteko desberdintasunak. Kanale bakoitzak bere 
testuinguratze lana egiten du, hemen eraikitzen da albistegi bakoitzaren 
sistema axiologikoa. Informazio desberdinei emaniko tratamendu berezitua, 
zentzu eta esangura proposamen propioak agertzen dira maila honetan.  

Azkenengo mailan, azalekoenean, hitzez zein irudiz kontatzen denaren 
arteko erlazioak aztertu daitezke: enunziatzaile desberdinen presentzia 
kopurua, notiziei emaniko tratamendu formala, eta abarrak. Maila honetan, 
kanale desberdinen arteko antzekotasunak dira nagusi. Duda barik, diskurtso 
informatiboaren homogeneizazioa eta estandarizazioa daude antzekotasun 
hauen oinarrietan: aurkezpen patroiak, tratamendu informatiboa, kazetal 
generoak eta euskarri tekniko-espresiboen erabilera  antzerakoa.  

 
Ikusi dugun modura, sakoneko zein azaleko mailetan agertzen dira 

albistegi desberdinek dituzten amankomuneko elementuak. Aldiz, ertaineko 
mailan azaleratzen dira desberdintasunik garbienak. Albistegietan erakusten 
diren errepresentazioek beraz aurpegi bikoitz hori dute, amankomuneko 
osagaiena bezala desberdintasunena.  

Guztietan aurkitzen diren elementuen artean, lehen ere esan dugunez, 
tematikoki zein agenteen kopuruari dagokionez instituzio politiko-
administratiboen gain-presentzia dago. Errepresentazio hauen bidez egungo 
botere-egitura eraikitzen da, elementu desberdinen funtzionalitatea markatuz 
eta, instituzio politiko-administratiboentzako zentrala gordez. Albistegietan 
nagusi diren instituzio politiko-administratiboen parte hartze nabarmenaren 
bidez, harreman sozial gehienen antolaketa proposatzen da eta joku-arauak 
plazaratzen dira. Instituzio hauek lortzen duten nagusitasun eta irmotasunaren 
beste puntan gizarte soila ageri da. Artikulazio sozial gehiegirik gabe eta 
egituraketa haundi barik, gizarte soila, gertaera eta ekintza modifikatzaile eta 
negatibizatuen egile modura ageri da. Aginte-egituraketatik datozen ekintzen 
destinatarioa da gizartea eta, dagokionean, desordenu eta estabilitate eza 
dakartzaten gertaeren egilea da.  

Albistegien ikuspegi orokorra egin ahal izateko markatu dugun ertaineko 
mailan, telebista-kanale desberdinen artekoak ikus daitezke. Maila honetan, 
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informazio-saio bakoitzak bere ikuspegia erakusten du, bere eragin-esparrua 
eta erabiltzen duen erreferentzialitate instituzional eta politikoa agerian uzten 
ditu. Ertaineko mailan, erakusten dia kanale bakoitzak zer ulertzen duen 
nortasun kolektiboaz (izakera kolektiboa eta egituraketa instituzionala 
sinonimizatuak ageri dira), historiaz, amankomuneko elementuez, kulturaz eta 
abarrez.  

Albistegiak, kutxa handi batzuk dira non emisoreak geografikoki zein 
tematikoki notiziak pilatzen dituen. Antolaketa honen bidez, munduaz duen 
ikuspegia agerian uzten du.  

Telegunkarietako diskurtsoaren bidez historia periodizatu egiten da, 
instituzio politiko-administratiboarenarekin bateratuta. Instituzioen inguruan 
sortu eta birsortu egiten ditu dinamika soziala. Bapatean ageri diren hainbat 
notizien aurrean, instituzioak irmotasuna eta egonkortasuna erakusten du. 
"Aktualitate informatiboaren" esangura klasikoa zalantzan jarriz, instituzioak beti 
presente daude albistegietan.  

 
Diskurtso informatiboak, hitzez luzatzen den informazioaren inguruan 

eraikia, egungo aginte egituraren zentralitatea erakusten du. Neurtuagoa eta 
mediatizatuagoa, hitzezko informazioak bigarren planu batetan uzten du 
ikonizitatea.  

 
Albistegien azterketa egiteko orduan aipatu ditugun hiru mailak begien 

bistan lagatzen dute produktu informatiboen erreferentzialitate maila bajua. 
Ikusentzuleak bere erabakiak hartu ahal izan dezan "gertaera errealetan" 
oinarritzen den informazioaren mitoa hankaz gora gelditzen da. Albisteak, ezer 
baino gehiago, ekintza sinboliko eta erritualak aipatzen ditu, eta ekintza 
performatiboak baino diskurtsiboak gainera. Informazio-saioetan deskribatzen 
direnak sarri orainaz eta iragan hurbilaz erlazionatzen diren gertaerak izaten 
dira eta gutxitan etorkizuna erreferente gisa dutenak. Irudiaren pisua txikia da, 
eta esan bezala, ilustrazio soilaren papera jokatzen du. Irudien balio 
diskurtsiboa ahula da, gehienetan jendea hitz eginez ala egonean geldirik 
ikusten dugularik. Normalitatea eta kontsentsua nagusi dira albistegien 
irudietan.  

 
Albistegi desberdinetan eskeintzen diren Euskal Herriaren 

errepresentazioetan emisorea den telebista-kanalearen ikuspegia soma 
daiteke. Produktu informatiboak diren albiste-saioen azterketak erakusten 
duenez, diskurtso estandarizatuaren atzetik, kanale bakoitzak bere ingurune 
geografiko eta politiko erreferentziala duela. Kanale desberdinek nortasun 
kolektiboa eta komunitatea bere erara definitzen dute, hainbat gai eta gertaera 
sozialan enfatizazioa bultzatzen dute. Beste era batera esanda, kanale 
bakoitzak ingurunea ulertzeko proposamen jakin batzuk eskeintze ditu, 
albistegietan egiten diren gertaera sozialen errepresentazioen bidez. 
Errepresentazio hauek, errealitate soziala eraikitzeko orduan tresna 
indartasuak dira.  

 
 
Goiko lerroetan, ikerketa honetan ikusi ahal izan diren ideiarik orokorrenak 

laburbildu dira. Ondokoetan aldiz, Hego Euskal Herrirako albistegiak emititzen 
dituzten telebista-kanale desberdinen berezitasunak aipatuko dira.  
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Ikerketa-lan honen hipotesiak azaltzerakoan esan dugun legez, egungo 

telebistagintza informatiboan, formalki, diskurtso estandarizatu eta homogeneo 
xamarra luzatzen da. Albistegien egituraketa formalean bezala edukinean ere 
antzekotasun elementu batzuk badaude. Halere, planteatu ditugun sei 
hipotesiak betez, hiru telebista-kanaleek eskeintzen dituzten Euskal Herriaren 
errepresentazioan bereizgarritasunak ere soma daitezke.  

Ondoko lerroetan, hipotesietan zabaltzen diren bideetako emaitzak 
eskeintzen dira, formato laburrean. Kanale bakoitzean Euskal Herriaz duten 
ulerkera desberdinak egon badaudela (lurraldetasuna, nortasun kolektiboa, 
erreferentzialtasun politiko-instituzionala, ea.) erakusten da, hipotesietako bat 
betez. Euskal gizartearen antolaketa, politiko-sozial eta instituzionalaz 
eskeintzen diren errepresentazio bereiztuak ere gogoratuko dira. Guztietan 
halere, lau eta boskarren hipotesiak konfirmatuz, instituzionalizazio politiko-
administratiboak berebiziko garrantzi informatiboa eskuratzen du. Azkenik, 
seigarren hipotesiaren ildotik jarraiki, Gizarte soilaz egiten den erakuspen 
informatiboa oso mugatua eta mediatizatua da. 

Ondorengo pasarteetan, hipotesi desberdinen aplikazio eta konprobaketa 
zehatza eskeintzen da, kanalez kanale.  

 
6.1.-Hego Euskal Herriko Telebistagintza Informatiboa Orokorrean 

(HETIO) 
 
Hiru telebista-kanaleen egituraketa informatiboa eta edukin ikoniko-

ahozkoa aztertuta gero hauek dira albistegien egitekoen ondorio globalak: 
 
 
6.1.1. -Egituraketa sozialaren elementuen definizioa, mugaketa eta 

publizitazioa. 
 
-Artikulazio eta egituraketa soziala erakusten da, elementu desberdinen 

arteko harremanak definitu eta arautu. 
-Sistema-egituraren nagusitasun koantitatibo eta koalitatiboak dakar: 

aginte politiko, ekonomiko eta sozialaren arteko sintonia ; funtzionalitate sozial 
handia dagokio Sistema-egiturari eta agintearen legitimazioa maila diskurtsibo 
guztietan ematea.  

-Herritargo soila, populazioa orokorrean hartuta bateratzen duen 
Gizarteak, jasotzaile papera du albistegietan. Sistema-egituratik bidaltzen 
zaizkien Ekintzen (mezuak zein akzioak) Destinatarioa da.  

Gizarteak, eratu gabeko jendetza errepresentatzeaz gain, bere baitan 
ematen dira konfliktibitatea eta desoreka gehienak.  

-Nortasun kolektiboaren definizioan Sistema-egituraren barruko tipologia 
sozio-politikoek paper handia dute. Instituzio politiko-administratiboek 
gauzatzen dute "gutasuna" eta harreman sozialak posibilitatu. Amankomuneko 
elementuen artean daude: urbanotasuna, gizarte androzentrikoa eta 18-65 urte 
bitartekoen agerpen sozial ia esklusiboa.  

 
 
6.1.2. -Harreman sozialen joku-arauen definizioa 
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-Albistegietan definitzen diren Ekintza gehienen norabidea Sistema-
egituratik Gizartea bitartekoa darama.  

-Normaltasun eta kontsentsuak proiekzio informatibo handiagoa du, 
konfliktibitateak "araurik gabeko" egoera ilustratzen duelarik.  

-Sistema-egitura eta telebista-kanalearen diskurtsoak inbrikatu egiten dira. 
Fondoa (informazioaren edukin koantitatibo eta koalitatiboa) eta Forma 
(iraupenak, kausa/ondorio efektua, positibizazioak...) elkar erlazionaturik 
daude.  

 
 
6.1.3.-Joku-esparruaren mugatzea 
 
-Sistema-egituraren territorialitatea da proiekzio gehien duena. 
-Kanaleen emisio-esparru tekniko eta informatiboa eta Sistema-egituraren 

aginte-gunea berdindu egiten dira. 
-Notiziatzen diren gertaeren bidez definitzen da eragin-esparru 

informatiboa: Ekintzak non gertatu eta non duten Eraginak garrantzi handia du.  
-Lurraldearen mugarriketa informatiboak bi alderdi ditu: ikonikoa (paisaiak, 

elementu sinboliko-erreferentzialak, Aktanteak...) eta hitzezkoa (esplizitazioak, 
Subjektu eta Destinatarioen jatorri geopolitikoa). Eguraldiaren mapaz egiten 
den erabilera informatiboak erakusten du, ezerk baino hobeto, noraino den 
malgua lurraldearen tratamendua. Informazioaren osagi geopolitikoa eta fisiko 
hutsa trukagarriak eta moldagarriak direla.  

-Medioak, diskurtsiboki erabiltzen dituen erreferentziak eta konparazio 
elementuen bidez markatzen da ere lurraldetasun geopolitiko eta sozial 
propioa.  

-Albistegietan ageri den paisaia arruntena urbanoa da, bertara mugatzen 
direlarik joan-etorri sozial gehienak.  

 
 
6.1.4.-Diskurtso mediatiko inguratzailea 
 
-Sistema-egitura eta medioaren arteko arrazonamendu diskurtsiboa 

bateratu egiten den moduan, ikusentzule eta telebista-kanalearen artekoan 
erlazioak eta identifikazioak bilatzen dira. Kazetarien diskurtso ikoniko eta 
hitzezkoa enbolbente eta inplikatzailea dira.  

-Kazetariaren parte hartzea, ahozkoa eta irudien bidezkoa oso handia da. 
Tb profesionalek agerpen maila pribilegiatua dute.  

-Albistegien osagarri hitzezkoa osoagoa, abertsagoa eta indar gehiago du, 
ikonikoak baino. Irudiak, neurri handi baten, bakarrik hitzezko informazioaren 
soporte gisa erabiltzen dira.  

 
 
6.2.-Euskal Telebistaren Teleberri albistegia (ETB) 
 
6.2.1.-Eraketa sozialaren garrantzia 
 
-Euskal Herriaren artikulazio politiko-instituzionalak presentzia informatibo 

handia du. Talde Formalenaz gain Instituzio desberdinen presentzia oso 
markatua da.  
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-Instituzioen paper sozialean gehiengoaren ordezkaritza, bizi-kalitatearen 
berma eta dinamizatzaile lana daude. Legitimazio ahozkoa eta ikonikoa handia 
da.  

-Antolaketa autonomiko bikoitza erakusten bada Euskal Autonomi 
Elkartean zentratzen da ETB. Autonomia bien arteko erlazioak normaltasunean 
oinarritzen dira albistegietan. 

-Sistema-egituraren presentziak (Erakunde politikoena gehienbat) marka 
territoriala inposatzen du. Gainera, sozialki zeregina duten paperetan nortzuk 
dauden erakusten da.  

-Gizartearen presentzia informatiboa oso ahula da: Esan/Egiten denaren 
jasotzailea besterik ez delako eta koantitatiboki leku gutxi ematen zaiolako.  

 
 
6.2.2.-Izakera kolektiboaren azpimarraketa 
 
-Euskal herritarren arteko antzerakotasuna, amankomuneko elementuak 

eta homogeneitate soziala aipatzen dira, horretarako berezitasun sozial, 
kultural eta historiko batzuk aipatzen direlarik. 

-Erreferentzialtasuna beti "gure" artean bilatzen dira, espainiartasunak 
baino europeartasuna gehiagotan agertzen delarik konparazioak egiterakoan.  

-Euskaltasuna muga autonomikoen gainetiko berezitasuna da.  
 
 
6.2.3.-Lurraldetaun politiko eta sozialak 
 
-Sistema-egiturak, bereziki Instituzioek, ezartzen duten marka territoriala 

oso presente dago: EAE eta NFK-. Halere, Erakunde politikoen zereginari 
esker, EH-4ren osotasuna ere pantailaratzen da.  

-Teleberrin, mundu guztiko notiziak ematen dira, geopolitikoki EAEn 
zentratzen bada ere. Irekitasun horrek, ez du kontrajarri gisa erakusten: 
territorialitate autonomiko-administratiboa eta nazionala.  

-Deskribatzen diren Ekintzen Eraginak sarrien EH-4ra zabaltzen dira. 
Informazioa sakonean tratatzen denean EAEn fokalizatzen bada ere.  

-"Vasco" trans-autonomista definitzen da. Esplizitazio geopolitiko eta 
esamolde komunitarioetan autonomia bien presentzia markatzen da, baina bien 
batuketa EH-4 erreferentziatzen duelarik. 

-Eguraldiaren berri ematean, maparen bidez EH-4 esplizitatzen bada ere, 
informazioan sakontzerakoan, EAEn bakarrik zentratzen da, albistegien 
osagarri informatibo eta sinbolikoa bi mailatan daudela erakutsiz.  

 
 
6.2.4.-Kazetaria interlokutore kolektibo gisa 
 
-Ahozko diskurtsoa zein ikonikoan kazetarien presentzia oso markatua da 

ETBn.  
-Informazioa mezu enbolbente eta inplikatzailea bilakatzen da kazetarien 

ahoan.  
-Euskal gizartearen "bozeramale" gisa ageri da kazetaria, hainbat notizia 

pertsonalizatuz.  
 
 
6.3.-Telenorte (TVEBI) 
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6.3.1.-Politikagintzaren garrantzi informatiboa 
 
-Tematikoki eta esparru sozio-politiko honetan aurkitzen diren Subjektu, 

Destinatario eta pertsonaia ikonikoen kopurua handia da.  
-Politikagintzaren eragin informatiboa bestelako esparru tematikoetara ere 

zabaltzen da; Ikutu politikoaren presentzia handia da.  
 
 
6.3.2.-Egituraketa sozialaren bi atal nagusiak: Sistema-egitura eta 

Gizartea 
 
-Sistema-egitura, sozio-politiko eta bere agenteen pertsonalizazio mailan, 

oso presente dago. Legitimazio koantitatiboaz gain diskurtsiboa ere badu. 
Instituzioak bereziki, euskal gizartearen artikulazioaren aintzindari gisa 
aurkezten da. Instituzionalizazio maila eta normaltasun sozio, politiko eta 
ekonomikoa batera datozela adierazten da.  

-Gizartea, agente sozio-politikoen multzo gisa, esan eta egiten denren 
Destinatarioa da nagusiki. Bloke ez-eratu eta heterogeneoa da. 

 
 
6.3.3.-Instituzionalizazio politiko-administratiboa 
 
-Koantitatiboki pisu handia du eta gizartearen errepresentazioan giltzarri 

gisako elementua.  
-Ahozko legitimazio anitza du: herriaren ordezkapen demokratikoa izatea, 

instituzioa eta herria/aberria parekatuz; EAE eta EH-4 semantikoki parekatuz. 
-Instituzionalizazioa eta EAE delako komunitatea autonomoaren 

eraikuntza soziala parekatuta daude. Instituzionalizazioa garapen sozial baina 
baita ekonomiko eta politikoaren adierazgarria.  

-EAEren antolaketa politiko-administratiboa Estatu espainiarrean 
txertatua. Bi botere esparruen arteko erlazioak batzuetan arazotsuak.  

-Instituzionalizazio politiko-administratiboaren eskutik etorriko da 
normaltasun eta hobekuntza soziala.  

-Sistema-egituraren egitekoa, instituzionalizazioan laguntzea eta beraien 
lanean Gizartea helburu gisa edukitzea dira.  

 
 
6.3.4.-Instituzionalizazio autonomikoaren lurraldetasuna 
 
-Informatiboki eta emisio esparruari dagokionez ere Telenorte EAEn 

zentratzen da.  
-Sistema-egituraren super-presentziak finkatu egiten du bere 

errepresentazio territoriala.  
-Euskal Autonomi Elkartea eta Euskal Herria esanguraz parekatu egiten 

dira: esplizitazioetan, sinbologia abertzalean, e.a. 
-Informatiboki EAEn kokatu eta bertara mugatzen da hainbat IUKetan 

deskribatzen direnak EH-4ra zabaltzen diren arren. Eguraldiaren berri ematean 
erabilitako mapak ilustratu egiten du EAErako jarrera mugatzailea.  

-EAE eta NFK-ren arteko erlazioak maila instituzionalean bakarrik ematen 
dira. Instituzio propiorik ez duenez EH-4, ez du agerpen mediatikorik 
ezagutuko. 
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-Euskal Autonomi Elkartearen erreferentzialtasuna eta konparazio 
elementuak beti barnean aurkitzen ditu ala Estatu espainiarraren mailan. 
Espainiarra da marko erlazional globalena. 

 
 
6.3.5.-Gizartea 
 
-Politikaz gain, Gizartea da bigarren bloke tematiko nagusiena. 
-Gizartea da baita ere, tipologia sozio-politiko zabal bat heterogeneitatea, 

dispertsioa eta indibidualtasuna batzen dituena.  
-Euskal herritarren arteko harremanak "hiritarrak" izatean konkretatzen da, 

nortasun kolektiboaren bestelako elementu berezirik aipatzen ez delarik.  
-Izakera kolektiboa herri gisa lortzen den instituzionalizazio mailan 

gauzatzen da.  
-Gizartea da instituzioen zeregina justifikatzen duena eta bere eragina 

jasotzen duena. 
-Instituzioen desberdinen arteko arazoak Gizarte mailan ematen den 

banaketa sozialaren islada dira. Bi komunitate oreka-gaitzen gaia aipatzen da 
Telenorten. Interes kontrajarri eta konfliktibitate arriskua beti presente.  

 
 
6.3.6.-Konfliktibitatea 
 
-TVEBIren edukinean koantitatiboki kontsentsualitatea nagusitzen bada 

ere, gatazka instituzional zein sozialaren arriskua beti erakusten da.  
-Instituzioak dia akordioaren aldeko politikaren aintzindari eta eredu 

jartzaileak.  
-Biolentzia politikoaren presentzia informatiboa ere hor dago: diskurtsiboki 

arrazoirik gabea eta negatibizatua.  
 
 
6.3.7.-Diskurtso periodistikoa 
 
-Kazetarien agerpen-maila ikonikoa ez da oso markatua (hitzezko 

informazioan enunziatzaile paperean oso altua bada ere), halere, diskurtso 
mediatikoa eta instituzionala kointzidenteak egiten dira.  

-Esplizitazio geopolitikoak eta egungo eraketa politiko-administratiboak 
parekatu egiten dira. 

 
 
 
 
6.4.-Telenavarra (TVENA) 
 
6.4.1.-Eraketa soziala Siste-egituran oinarriturik 
 
-Albistegietan ageri diren agente sozial kopurutzarraren bidez artikulazio 

politiko-administratiboa proiektatu egiten da. Subjektu, Destinatario, Aktante eta 
Ko-Aktanteen artean Talde Formal eta Instituzioen presentzia oso handia da.  

-Insituzio politiko-administratibo eta Erakunde politikoen zeregina 
goraipatu egiten da.  
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-Erakunde politiko, ekonomiko eta sozialen egitekoa bateratu eta helburu 
berberarean sintonizatzen dira: artikulazio instituzional eta ongizate soziala.  

-Instituzioen bidez periodizatu eta legitimatu egiten da egungo eraketa 
politiko-administratiboa.  

-Diskurtsiboki herria eta instituzioak parekatu egiten dira. Eraketa 
instituzionalik ez duen EH-4k ez du izakera sozio-informatiborik.  

-Instituzio autonomikoak, Estatu espainiarren mailakoetan txertatzen da.  
-Politikagintzaren presentzia informatiboak fagotizatu egiten ditu esparru 

tematiko gehienak.  
 
 
6.4.2-Gizartea 
 
-Sozialki agente aktiboa baino Destinatario gisa du presentzia gehiago 

Gizarteak. Sistema-egituratik datorrenaren jasotzaile da.  
-Albistegietan esan eta erakusten denaren Destinatario nagusi da.  
-Sozio-politikoki Gizartearekin erlazionatu daitezkeen gaietan ongizatea, 

hobekuntza sozial eta teknologikoak daude. 
-Gizartea artikulazio sozial gehiegirik gabeko jende multzoa da.  
 
 
6.4.3.-Nafar lurraldetasuna erreferentzia nagusia 
 
-Esparru informatibo eta teknikoa Nafarroako Foru Komunitateaz parekatu 

egiten dira. Lan horretan, Sistema-egituraren barruko Subjektu eta 
Destinatarioen jatorri geopolitikoa ere Nafarrora mugatzen da nagusiki. 
Instituzio politiko-administratiboek proiektatu egiten dute TVENAren bidez 
beraien eragin-esparrua.  

-Nafarroatik begiratzen aktualitatea, bere baitan eragina dituzten berriak 
bakarrik aipatzen dira. Beti ere marko global eta konparatiboa Estatu 
espainiarra ageri delarik, inoiz, planu idealizatuan Europa ere aipatzen den 
moduan.  

-Albistegian definitzen diren Ekintzen kokalekua NFK-a denez, bere 
Eragin gehienak bertara mugatzen dira, gutxi batzuk EH-4ra ere heltzen 
direlarik.  

 
 
6.4.4.-Nafartasunaren osakera informatiboa 
 
-Nortasun kolektiboaren elementurik garrantzitsuena eraketa politiko-

instituzionala da eta bere inguruan antolatzen den sarea.  
-Instituzioek arrazoitu, historian oinarritu eta egungo bizi-moduan 

gauzatzen du izakera kolektibo berezitua.  
-Sozialki, nafar herritargoa homogeneitatean eta batasunean definitzen 

da.  
-Nortasun kolektiboaren definizioan elementu sentimentalak ere bere 

zeregina betetzen du. 
 
 
6.4.5.-Gizarte sozial orekatua 
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-Sistema-egitura barruko Subjektu, Destinatario, Aktante eta Ko-
Aktanteen nagusitasuna, baita kuanlitatiboak ere, normaltasuna, gizarte 
normalizatuaren irudia proiektatzen dute TVENAren albistegietan. 

-Konfliktibitatearen presentzia informatiboa marjinala da.  
Biolentzia politiko eta sozialaren parekotasuna erakusten da, jatorri eta 

azalpenik gabea.  
 
 
6.5.-Albistegien osagarri formalak 
 
-Albistegien osagarri informatiboa eta formalaren arteko erlazioa 

konprobatu da. Presentzia informatibo azpimarratuak, berarekin dakar IUK-ren 
kokapen berezitua, tratamendu tekniko-informatibo berezitua eta, diskurtsiboki 
ere, primerako presentzia.  

-Albistegiek hiru egituraketa ardatz dituzte IUK desberdinen 
antolatzerakoan: tematikoa (politika, ekonomia-laboral, kirolak...), territoriala 
(Estatua, Euskal Herria...) eta gaurkotasunaren araberakoa. Hirurak 
artikulatzen dira albistegiaren edukina antolatzekoa orduan.  

-HETIOn konprobatu ahal izan denez, hitzezko informazioa albistegiaren 
mamia da, irudiak soporte gisa funtzionatzen dutelarik. Informazio ikonikoaren 
autonomia, sinkronia eta koherentzia, ahoz esaten denarekiko, ez da oso 
handia.  

-Telebistako lengoaia ikonikoaren posibilitateak oso gutxi erabiltzen dira. 
Irudien balio errepresentazionalean akontentzialitatea izan arren nagusi, 
mediatzaile profesionalen presentziak fagotizatu egiten du informaibo osoa. 
Soporte aldetik ere Dinamikoak gehien agertzen diren irudi moetak izan arren, 
beraien erabilera tekniko-espresiboa nahiko mugatua da.  

-Irudien alderdi formalean, eredu estandarizatua nagusitu da: planu 
hurbilak, ikonikoki neutroak, konposaketa orekatuak, eta estudioa eta 
eskenategi aseptikoen ugaritasunaz.  

-Kazetariaren presentzia informatiboa, instantzia enunziatzaile eta funtzio 
telebisiboaren ikuspegitik oso handia da.  
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-123. grafikoa: TVEBIren 123. grafikoa: TVEBIren IUen Subjektuen 
nortasun sozio-politikoan Instituzioa x Gaia 
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