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Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoaren Elkarteak 2018an abian jarri zuen Euskal 
Herriko Unibertsitateko Soziologia eta Zientzia Politikoko graduetako ikasleen lana 
eta ahalegina sustatzeko ekimen bat, ikasketa horiek ematen diren zentro bakarra 
baita. Bi jakintza-arloetako gradu amaierako lan onenaren saria da. 

TFG onenaren III. saria Mikel Graells Bárcena-k egin du, «Agenda ezarpena 
Teleberriko titularretan» izenburupean. Gaurkotasun eta interes handiko gaia 
jorratzen duen lana da. Haien ikuspegia eta tratamendua nabarmendu nahi dugu, 
komunikabideen marko diskurtsiboen inguruko azterketa interesgarria eginez, analisi-
diskurtsoaren metodologian oinarrituta. Era berean lanaren ekarpen zientifikoa zein 
soziala garrantzitsua da

Era berean, lanaren idazkera zorrotza eta aberatsa azpimarratu nahi ditugu, bai eta 
bertan garatu den egitura egokia ere. Azkenik, ez dugu alde batera utzi nahi lan 
hau egiteko testuinguru zaila, pandemia eta konfinamendu baten erdian, eta horrek, 
zalantzarik gabe, balio handiagoa ematen dio egindako lanari.

José A. Oleaga. AVSP-ESZPE-aren lehendakaria

La Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política AVSP puso en marcha en 2018 
una iniciativa encaminada a fomentar la dedicación y el esfuerzo del alumnado de 
los grados de Sociología y Ciencia Política de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, único centro en el que se imparten estos estudios. 
Se trata de un premio al mejor trabajo fin de grado en ambas disciplinas.

El III Premio al mejor TFG ha recaído en el elaborado por Mikel Graells Bárcena y 
titulado «Agenda ezarpena Teleberriko titularretan», un trabajo que aborda un tema 
de gran actualidad e interés. Queremos destacar su enfoque y tratamiento, realizando 
un interesante análisis sobre los marcos discursivos de los medios de comunicación, 
apoyándose en la técnica del análisis de discurso. Es indudable la aportación científica 
y social del trabajo. 

También queremos destacar el estilo y la riqueza en la escritura del trabajo, así como 
su adecuado desarrollo y estructuración. Finalmente, no queremos dejar pasar por 
alto el difícil contexto en el que se ha desarrollado su elaboración, en medio de una 
pandemia y de un confinamiento, lo que sin duda añade más valor al trabajo realizado.

José A. Oleaga. Presidente de la AVSP-ESZPE
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1. SARRERA
Hiper-modernitatearen garai honetan, ezagututzat kontsideratzen ditugunak edota 
egunerokotasunean gertatzen denaren inguruan dakiguna, hein handi batean masa-
komunikabideetatik jaso dugu, hauek betetzen duten funtzio soziala islatuz. Modu 
honetan, ikerketa lan honen abiapuntua masa-komunikabideek munduaz, gure 
herriaz, kulturaz edota indarrean dagoen gobernuaz eraikitzen dugun irudian izan 
dezaketen eragin ahalmena ezagutzea izan da. 

Pentsamendu publikoa antolatzen saiatzen diren hedabide desberdinen artean, 
telebistaren zeregina da espresuki landu nahi izan dena; telebistak helarazten duen 
errealitate mediatikoa hobekien ikusarazi ahal duen egitura, telebista-albistegiak 
diren bitartean. Azken finean, albistegien bidez gure ingurune sozial, politiko 
eta administratiboaren egunerokotasuna, modu objektiboan deskribatu delaren 
pertzepzioa eskaintzen da, askorentzat informazio iturri neutrala izanik eta, ondorioz, 
albistegiek helarazitako informazioaren antolaketa ereduarekin bat eginez. 

Lan honen planteamendu teorikoa, hortaz, plazaratutako pentsamolde honek agerian 
uzten duen gaian funtsatu da, Agenda-Setting-aren teoria, konkretuki, burutu den 
ikerketarentzat erreferentea izanik. Horrela, masa-komunikabideen eta errealitatearen 
eraikuntza-prozesuaren arteko harremana oinarri duen ikerketa korronteak, atal 
teorikoaren lehen zatiko protagonistak izango dira. Halaber, eraikuntza kognitibo 
horretan dimentsio politikoak zer nolako esku hartzea izan duen jakin nahi izan da 
marko teorikoaren garapenean zehar. Eta azken ideia honekin jarraituz, Euskal Herrira 
etorri eta EITBk Eusko Jaurlaritzarekin izandako harremanaren bilakaera historikoa 
azaldu da, baita gaur eguneko egoerara deskribatu ere, planteatutako gaiarekin 
harreman zuzena duten zenbait datu  adierazgarri gehituz.   

Aipatutako pentsamoldearekin  bat eginez, ikerketa lan honek EITB-ko albistegien 
eredu komunikatiboan jarri du interes-fokoa, Teleberriak iritzi publikoari helarazitako 
agenda informatiboa ikuspegi desberdinetatik aztertzeko intentzioarekin. Horretarako, 



8

AGENDA EZARPENA 
TELEBERRIKO TITULARRETAN

Teleberriko titularrak izan dira aztertu direnak. Izan ere, titularren atal honek, 
Teleberriak eskaini nahi dituen Euskal Herriko eta mundu osoko errealitatearen 
aspektu «esanguratsuenak» barnebiltzen ditu eta, era berean, transmititzen den 
egunerokotasunaren ezaugarri «garrantzitsuenak» titularretan laburbiltzen baitira.

Titularrak aztertzeko erabilitako lehen ikuspegia lurraldetasuna izan da, Teleberriak 
titularren bidez Euskal Herriari zenbateko pisua ematen dion alegia. Alde batetik, 
lurraldetasunaren araberako titular guztien argazki orokor bat lortu da, ondoren 
Euskal Herriko barne lurraldetasunari buruzko azterketa eginez. 

Euskal Herriarekin zerikusia duten titularrak behin ezagututa, hurrengo ikuspegiak 
landu ahal izan dira: lehenik, titularrak gaika sailkatu dira, Euskal Herria mediatikoki 
zein gaiekin harremanetan jarri den azalarazteko. Ostean, izaera instituzionala 
duten titularrak aztertu dira, Teleberriak –titularretan- agenda instituzionala norekin 
eta zerekin lotu duen jakiteko asmoz. Lan honetarako, maila desberdinetako 
administrazioen arteko errealitate mediatikoa deskribatu da; gero, berri instituzional 
hauek gaika ikertu dira, baita Eusko Jaurlaritzaren irudi komunikatiboa ere; eta azkenik, 
ponderazio sistema bat erabiliz berri instituzionaletan gauzatutako pertsonifikazio 
eredua plazaratu da.  

Titular kopuruari dagokionez, Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra bitarteko 32 
egunetako titularrak, zehazki, erabili dira analisia burutzeko, denbora tarte nahikoa 
baita Teleberriko agenda-k dituen ezaugarriak nabaritu ahal izateko eta, gainera, 
EAEko hauteskundeentzako geroz eta gutxiago falta izateak, ondorio esanguratsuak 
gauzatu ahal zituela pentsatu izan da hasiera batetik. 

Esan bezala, Apirilean zehar EAE-ko hauteskundeak ospatuko ziren testuinguruan 
kokatzen da ikerketa hau, oraindik data zehatzik ez zegoelarik. Gauzak honela, ikerketa 
prozesuaren hasieratik, aurrekanpaina izaera zuen denbora-epean burutu nahi izan 
da ikerketa hau, egunerokotasun arrunt eta normal batean Teleberriak eratzen zituen 
titularrak aztertzeko asmoz. Errealitateak, aldiz, beste testuinguru batera eraman du 
ikerketa lana, hots, aldez aurretik bilatzen zen testuingurua guztiz baldintzatu duten 
bi gertakari eman dira. Metodologia atalean azaltzen den moduan, Zaldibarreko 
gertakaria batetik, eta Coronavirus-aren jarraipen informatiboaren hasiera, bestetik, 
ia egun guztietan agertu izan dira, egoera normalizatu batean Teleberriko titularrak 
aztertzea ezinezkoa bihurtuz. 

Gertakari hauek, aldiz, bestelako abaguneak ekarri dituzte, Zaldibarreko gertakariak 
batez ere. Gai honekin, instituzioen eginkizuna nolabait seinalatuta geratu da, krisi 
izaera duen egoera bat sortuz. Krisi egoera honek eta gertakariak berak izan duen 
inpaktu sozialak, berri instituzionalen azterketa Zaldibar gaian modu indibidualean 
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burutzea ahalbidetu dute. Horrela, berri instituzionalak aipatutako irizpideekin 
ikertzeaz gain, krisi egoera bateko testuinguruan ere Teleberriko titularrak aztertu 
ahal izan dira, emaitza esanguratsuak eskainiz.

Errealitateak gauzatutako aldaketa hauek, besteak beste, analisirako ikuspegi berriak 
erabiltzea eta irakurketa gehiago elaboratzea ekarri dute, definitutako hipotesi eta 
helburuei erantzuteko lagungarriak izan baitira; titularren azterketa, aldiz, hasiera 
batean aurreikusten nuena baino luzeagoa izan da. Aitortzen dut, beraz, lan honetan 
aldez aurretik definituta zegoen hitz kopurua baino gehiago daudela. Dena den, 
titularren azterketa  honek bizi izan duen testuinguru aldaketak eskainitako aukera 
berriei, nolabaiteko erantzuna eman behar zitzaiela uste izan dut, ikerketa aberaste 
aldera eta bete nahi izan diren helburuak modu osatuago batean egin ahal izateko, 
baita ikergaiarekiko oraindik eta gertutasun gehiago lortu ahal izateko ere. Azalpen 
honekin argitu ere, tutorearen baimena izan dudala titularren azterketari atal berri 
hauek gehitu eta modu egokienean garatu ahal izateko. 
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2. MARKO TEORIKOA
Lan honetan burutu nahi den ikerketa enpirikoa, sarreran azaldu bezala, masa-
komunikabideen eraginari buruzko ikerketa-marko orokorrean kokatzen da. Gaur 
egunera arte, komunikabideen efektuei buruz hitz egin duten ikuspegi teoriko 
desberdinak sortu dira, denboran zehar garatzen joan izan diren perspektiba eta 
diziplina anitz formulatu izan direlarik. Maila teorikoan, hortaz, abiapuntu bat definitzea 
beharrezkoa da, ikerketa honetan plazaratutako gaiarekin harremanetan jartzeko.

Komunikabideek norbanakoaren egunerokotasunean zenbat eta nola eragiten duten 
azaltzera dedikatu diren korronte teoriko nagusien artean, kontrakotasunak izan dira 
eta, beraz, eztabaida teoriko horren eboluzioa ulertzea, baita bertan parte-hartzen 
duten erreferentziazko teoria, elementu eta pertsonak ezagutzea ere atal honen 
helburuetako bat da, baina komunikabideek iritzi publikoan eragiteko ahalmena dutela 
baieztatzen duten teoriei presentzia gehiago emango zaiela ohartarazi beharra dago.

Hau esanda, ikerketa-lan hau Agenda Ezarpena deitu den teorian inspiratu da, masa-
komunikabideen eta errealitatearen eraikuntza-prozesuaren arteko harremanean 
funtsatzen den ikerketa korrontean kokatzen delarik. Hala ere, komunikabideek 
sortutako efektuen indarraz eta proiekzio denboralaz hitz egiten duten ikerketa-
bide desberdinak ditugu historian zehar. Atal honen lehen zatian, hortaz, Agenda 
Ezarpena-ren aurrekari teorikoen elementu esanguratsuenak eta, aldi berean, lan 
honekin harremana dutenak ekarriko dira. Honekin batera, Agenda Ezarpena 
teoriaren garapena plazaratuko da, baita teoria honen baieztapenak jarraitzen 
dituzten ondorengo teoria esanguratsuenak ere.

Bigarren zatia, ostera, ordura arte aipatutakoarekiko koherentzia mantenduz azterketa 
enpirikoak duen esentziara hurbiltzen saiatuko da. Hau da, sarrera atalean argitu den 
moduan, EITB eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremanak izandako bilakaeraren alde 
azpimarragarrienak deskribatuko dira, haien sorreratik gaur egungo testuingurura, 
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hain zuzen ere. Modu honetan, ikerketa propioarekin hasi aurretik izan beharreko 
oinarria aberastu egingo da. 

2.1 AURREKARIAK

2.1.1 Erabateko Eraginaren Teoria

XX. mendearen hasieran hasi eta 40 bat urte iraungo duen lehenengo fasean, 
komunikabideek audientziaren gainean duten boterea azaltzeko eredu hipodermikoaren 
– bullett theory- ikuspegia erabiliko da. Bi Mundu Gerlen testuinguruan kokatu beharra 
dago, eta hauetan –II.Mundu Gerlan bereziki- erabilitako propagandaren eragina 
funtsezkoa izan zen, azterketa gehienen ikerketa objektua propaganda izan zelarik. 
Momentu horretatik aurrera, komunikazio-prozesua aztertzen hasten da, honek 
norbanakoarengan sortzen dituen eraginei arreta berezia jarriz (Iturriotz, 1991). 
Teoria hipodermiko hau honela laburbil daiteke: «masa publikoko indibiduo bakoitza 
pertsonala da eta modu zuzenean mezuaren bitartez erasotua izango da»(Wright, 
1980). 

Teoria hipodermikoa, azken finean, mass-medien gaiaren hurbilpen globala izan da 
eta galdera honi erantzuten dio: zein efektu sortzen dute masa komunikabideek masa 
gizartean? (Wolf,1987:23). Teoria hipodermikoaren elementu nagusia masa gizartearen 
«teoria» baten presentzia esplizitua da eta, era berean, bere alor «komunikatiboan» 
akzioaren inguruko teoria psikologiko bat osatzea. Eredu hipodermiko hau, 
propagandaren gaineko teoria bat bezala ere deskribatu daiteke (Wolf,1987:23). 

Teoria hau ulertzeko masa gizartea kontzeptuaren presentzia beharrezkoa 
da(Wolf,1987:23). Hasteko, masa kontzeptua antolaketa sozial mota berri batekin 
harremanetan jartzen hasten da: norbanakoak aislatuta, anonimoak, bereiztuta (…) 
mantentzen dira(Wolf, 1987:26); eta teoria hipodermikoaren arabera, indibiduo 
bakoitza atomo isolatua denez, monopolizatutako masa komunikabideen agindu eta 
sugerentziei modu desberdin eta bereiztuan erantzungo dute (Wright, 1980). Masa 
anonimotik indibiduo bakoitzaren isolamendu hori, beraz,  medioen inguruan eraikiko 
den lehen teoria honen baldintza da. (Wolf, 1987:26)

Isolamendu hori ez da modu fisiko eta espazialean emango, Blumer-ek (1936 in 
Wolf,1987) esan bezala, indibiduoak haien esperientziatik harago dauden mezu, eduki 
eta gertaerekin harremana dute. Eta zentzu honetan, taldekideek duten masarekiko 
pertenentzia sentipen horrek, haien esfera kultural eta bitaletatik atentzioa urruntzera 
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eramaten ditu, itxaropenez eta ereduz egituratu gabeko eremuetara (Freidson, 1953 
in Wolf, 1987:26).  Masa osatzen duten norbanakoen isolamendu fisiko eta normatibo 
hau da, hein handi batean, teoria hipodermikoak lehen masa komunikabideei 
egotzitako manipulazio ahalmena hobeto azaltzen duena (Wolf,1987:26).

Masa gizarte kontzeptua, esan bezala, teoria hipodermikoaren elementu printzipala 
izan arren, teoria honek duen eredu komunikatiboa da gehien hedatu eta onartu  
izan dena. Irakurketa ugari egingo dira, aldiz,  bigarren atal honen izaerari buruz, 
Mauro Wolf-ek (1987), esate baterako, prozesu komunikatiboaren gaineko eredu 
bat baino, akzioaren teoria bezala ulertu behar dela babestuko du, psikologia 
konduktistarengandik elaboratua izan den teoria, alegia. Logika honetan, estimuluak 
paper garrantzitsua izango du, subjektutik kanpo dauden baldintzak eta objektuak 
barne biltzen dituelako eta badirudi giza jarrera deskribatu eta azaldu daitekela 
Estimulu eta Erantzuna unitate naturalek duten esanahiarekin (Lund, 1933 in Wolf, 
1987:28).

Alde batetik, propagandarekin harreman gehien duen lan eremu zientifikoa, masa-
komunikabideen analisia  izango litzateke (Smith-Lasswell-Casey,1946 in Wolf 
1987:23), eta bestaldetik, teoria hipodermikoak jarreren eta mezuen esposizioaren 
arteko harremana mantentzen du, hau da, pertsona bati propaganda heltzen bazaio, 
manipulatua eta kontrolatua izan zitekeen (Wolf,1987:29). 

Epe honetako erreferente inportantenetariko bat Harold D.Lasswell estatubatuarra 
izango litzateke, komunikabideei buruzko Soziologian utzitako aztarna nabarmena 
izanik. Komunikazioa ulertzeko «bost W»-ak deitutako eskema aurkeztu zuen, hau 
da, edozein prozesu komunikatibo «Nork dio?-Zer dio? Zein kanalaren bidez?-Nori?-
Zein ondorioz?» galdera hauetan oinarritzen da(Lasswell,1985).

Lasswell-ek 1927. urtean publikatutako  Propaganda Technique in the World Warm  
liburua garai hartako lanik erreferenteena izan zen. Propaganda, mundu modernoaren 
instrumentu boteretsuenetarikoa dela ondorioztatuko  du lan honetan, teknika 
propagandisten eta masa-komunikabideen eragin zuzena aldarrikatuz (D. Lasswell, 
1927 in Quintero, 1999).

Komunikazio zientzien aitzindarietako bat den D.Lasswell-ek komunikabideen 
erabateko eragina azaltzeko eta, era berean, komunikazioari prozesu bertikalaren 
izaera atxikitzeko, lehen aipatutako Estimulu-Erantzuna ikerketa ereduan funtsatu 
zen. Horrela, garai hartako eskema psikologiko konduktistarekiko koherentzia 
mantentzen zuen (Iturriotz, 1991). Komunikazio prozesua, beraz, asimetrikoa dela 
diosku, hots, estimulua sortuko duen igorle aktibo bat dagoen bitartean,  estimulu 
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horrengandik erasotua izango den hartzaile-masa pasibo bat egongo da, estimuluaren 
arabera erreakzionatuko duena (Lasswell, 1985).

Garai hartako ikerketetan «bala magikoa» eta «orratz hipodermikoa»  bezalako teoria 
metaforikoak erabili ziren, masa komunikabideek duten boterea adibide moduan 
adierazteko duten ahalmenagatik. Bala batek gorputz bat jotzean edota orratz baten 
injekzioa egitean, mezuak  komunikabideetatik audientziara helarazten direnean 
sortzen den efektu azkarra eta zuzenari egiten diete erreferentzia bi metafora hauek.

Harold Lasswell-ek masa-komunikabideen prozesuei buruzko bestelako premisak 
ere formulatzen ditu: komunikazioa modu intentzionalean gauzatzen da, helburu bati 
erantzuten baitio. Nolabaiteko efektu bat lortu nahi da, behagarria dena eta, hortaz, 
neurtu daitekeena. Bestalde, komunikatzaile eta hartzailearen arteko harremanaren 
papera isolatuta agertzen da, komunikazioa harreman sozialetatik kanpo geldituz eta, 
batez ere, prozesu komunikatiboak benetan sortzen dituen egoeretatik at geratuz 
(Lasswell, 1985).

Azken ideia honekin lotuta eta garai honetako ereduari buruz geroago egin izan diren 
irakurketetan oinarrituz, azpimarratu daiteke lehen hipotesi teoriko honek sexua, 
adina eta klase soziala bezalako agregazio bat bezala irudikatzen zuela audientzia, 
hauekin inplikatuta zeuden harreman informalei arreta prestatu gabe. Ez zen 
baieztatzen publikoa integratzen zutenek familia edo talde-lagunik ez zutenik, baina 
bai pentsatzen zen harreman inter-pertsonal horiek ez zirela garrantzitsuak kanpaina 
propagandista bati eragiteko (Katz, 1969 in Wolf, 1987: 32). Eta modu progresiboan, 
ikerketek haien arreta mugitu behar izan zuten, audientziara – audience- zehazki, 
subjektuak ulertzeko eta audience-ari inguratzen zuen testuingurua ere ulertu ahal 
izateko (Bauer, 1958 in Wolf, 1987: 35).

McQuail-ek esaten digun bezala, ezaugarri honetaz aparte, masa-komunikabideen 
efektuei buruzko ikuspuntu hau ikerketa zientifikoan baino, prentsaren popularitatearen 
eta urte horietako media berrien behaketetan oinarritzen zen (McQuail, 2000). 
Gauzak honela, Eragin Zuzenaren paradigma honetan, komunikabideek erabateko 
eragina dutela baieztatuko da, batzuetan intuizio hutsa erabiliko bada ere, froga 
enpirikoa baino (Iturriotz, 1991). Eta badaude autoreak eredu hau « inoiz eredua 
izan ez den» eredu bezala aurkeztu dutenak (Lang eta Lang, 1981 in Alvarez Galvez, 
2012). 

Hala ere, zientifikoagoa izan ala ez, garrantzitsua da eredu hau erreferentziatzat 
hartzea. Alde batetik, masa-komunikabideen efektuen inguruko ikerketak izan duen 
eboluzioa ahalik eta osatuago  ulertzeko, eta bestetik, ikerketa lanaren abiapuntu 
teorikoa egonkortzeko, baliagarriak diren ezaugarriak eskaintzen direlako. 
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2.1.2 Eragin Minimoaren Teoria

1940. urtetik 1970era bitartera, mutur batetik bestera joango da komunikabideen 
eraginari buruzko ustea (Iturriotz,1991). Efektuek dituzten kontsistentziaren inguruko  
balorazioa ez da aldaketa bakarra izango, baizik eta efektuaren logika bera ere 
kontrakoa izango da (Wolf, 1987:59). Planteamendu teorikoaren sarreran esan 
den moduan, Teoria honen alde nagusiak bakarrik nabarmenduko dira, lan honen 
inspirazioa jarraitzen dituzten hipotesiei erreferentzia gehiago emateko asmoz.

Bigarren fase honetan, Eragin Mugatuaren Paradigma deituko denaren lehenengo 
lanen artean 1944. urtean Lazarsfeld, Berelson eta Gaudet-ek  batera egindako The 
People’s Choice  ikerketa dago. Ikerketa honen helburua 1940an Erie Country (Ohio) 
bailarako kanpaina presidentzialistan zehar, jarrera politikoak eraikitzeko sortzen ziren 
modalitateak eta motibazioak aurkitzea izan zen (Wolf, 1987:55-56). Horretarako, 
honelako arazoen inguruan artikulatu zen azterketa: status sozioekonomikoa, 
erlijioa edota adina bezalako faktore soziologikoen papera bozka orientazioaren 
predisposizioan, edota kanpaina elektoralean norbanakoaren interes, motibazio, parte 
hartze mailaren eta kanpainarekiko izandako esposizio mailaren arteko korrelazioan 
(Wolf,1987:56). 

Azterketaren ondorioek azpimarratzen dute, alde batetik,  pertsonen jarrera 
politikoen formakuntza prozesuak egonkorrak direla eta, beste alde batetik, joera 
indibidual honen eta subjektu bakoitzak dituen harreman sozialak sortutako sarearen 
arteko konexioa dagoela (Wolf, 1987: 57). Momentu honetan da «iritzi liderra» 
– «opinion leadership» (Lazarsfeld- Berelson-Gaudet, 1962)-  kontzeptua mahai 
gaineratzen denean. Iritzi liderrak, parte-hartze politikoari dagokionez populazioaren 
sektore aktiboena errepresentatzen du,  bozka jarreren formakuntza prozesuan ere 
irmotasun gehien erakusten duena izango litzateke eta, era berean, hauteslegoan 
eragiten saiatzen den iritzi publikoaren atal hori islatzen dute(Wolf, 1987: 56).  

Geroago, Lazarsfeld-ek burututako ikerketaren emaitzei jarraipena emanez, 
bi mailatako komunikazioaren teoria - two-step flow of communication (Katz-
Lazarsfeld,1979)- garatuko du. Teoria honen arabera, iritzi liderra bi maila 
desberdinetan funtzionatzen duen  bitartekari bat da, masa komunikabidea eta 
kanpaina presidentzialaren inguruan interes gutxien dituztenen – nonleader- arteko 
informazio bitartekaria, alegia (Wolf,1987:57). 

Ikerketa lan hauekin, besteak beste, komunikabideen eraginen inguruko uste berri bat 
eraikitzen hasten  da: talde-egiturak, iritzi aitzindariak eta harreman pertsonalek, hau 
da, faktore bitartekariek, iragazten eta ahultzen dute komunikabideen balizko eragina 



16

AGENDA EZARPENA 
TELEBERRIKO TITULARRETAN

(Iturriotz, 1991); eta masa komunikabideek eragindako efektuak, hortaz, denbora epe 
jakin bateko indar sozial dominanteen menpe geratzen dira (Lazarsfeld,1940 in Wolf, 
1987:55). 

Hau da, hasierako teoria hipodermikoak manipulazioaren eta propagandaren inguruan 
hitz egiten baldin bazuen, ondorengo Eragin Minimoaren teoria hau influentziari 
buruz mintzatuko da,  baina harreman komunitarioen artekoa erdigunean jarriz, masa 
komunikabideen influentzia beste elementu edo atal bat besterik ez dela ulertuz 
(Wolf,1987:51). Erabateko Eraginaren ereduak norbanakoak dituen alde edo ezaugarri 
psiko-biologikoak soilik kontutan hartzen bazituen, eredu berri honek ingurune 
sozialaren influentzia eta burututako analisi-teknikek produzitzen dituzten efektuak 
(bitartekariak) aintzat hartuko ditu (McQuail, 2000).

Informazioaren hartzaileari dagokionez, norbanakoaren pertsonalitatea eta jarrerak, 
besteak beste, influentzia mediatikoaren bitartekariak direla esaten hasiko da; 
D`Adamo, Garcia Beaudoux eta Freidnberg-ek (2007 in Alvarez-Galvez, 2012) 
egindako irakurketa teorikoak seinalatzen duen bezala: onartzen hasten da masa-
komunikabideetatik norbanakoetara helaraziko diren mezuen edukiari buruz, 
pertsonek badutela aldez aurreko jarrera, aurreiritzi, sinesmen eta predisposizio –
positiboa ala negatiboa- bat. 

Honekin batera, Errefortzuaren Hipotesia sendotuko dituzten lanak pisua hartuko 
dute. Marko honetan, masa komunikabideak duen influentzia ahalmena, aldez 
aurretik ditugun balioak eta  jarrerak sendotzera edo indartzera mugatzen dela 
baieztatuko da,  hauek manipulatzeko edo aldatzeko benetako ahalmena izan barik 
(Klapper, 1974). Klapper-ek, komunikabideen eragin minimoaren ustea indartzeko, 
giza psikologiak berezko duen ezaugarri baten aurkikuntza pertsonal batez hitz egiten 
digu. Hain zuzen ere, pertsonek mezuen aurrean esposizio, oharmen eta erretentzio 
aukeratua erabiltzeko joera nabaria dutela, adostasunean gertatzen diren berri haiek 
onartuz eta aurkakoak gerta litezkeenak errefusatuz, edo bestela norantza aldatuz, 
aldez aurretiko pentsamoldean gatazkarik gabe integratuz, alegia (Iturriotz 1991). 

Paraleloki, izaera kognitiboan oinarritutako ikerketa lanak egiten hasten dira: 
komunikabideetatik jasotako efektuetan desberdintasun indibidualen teoria (De 
Fleur,1982) azpimarratu daiteke, hots, ezaugarri psikologikoengatik komunikabideetatik 
jasotzen ditugun mezuak, modu desberdinetan barneratzera eramaten gaituzten 
desberdintasun indibidualak daudela dion planteamendua (Escobar, 2012). Azken 
finean, publikoa integratzen duten pertsonen pertsonalitatean desberdintasun 
indibidualak dauden momentutik, logikoa da desberdintasun horien araberako 
aldaerak efektuetan ere badaudela ondorioztatzea ( De Fleur, 1982).
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2.1.3 Erabilera eta Sariaren Teoria

40. hamarkadan, eragin mugatuen teoria berriak garatzen ari ziren aldi berean, eredu 
berriak aurrera eramaten hasi ziren, Erabilera eta Sarien Teoria deitutakoa azpimarratu 
daiteke. Teoria honetan, masa komunikabideek pertsonei nola eragiten zieten arreta 
fokutik kendu eta pertsonek masa-komunikabideekin zer nolako erabilpena egiten 
zuten aztertuko da (Wolf, 1987:78).Perspektiba aldaketa hau baieztapen honetan 
oinarritzen da: media indartsuenaren mezuak ere ezin du influentziatu norbanako 
bat, norbanako hori bere testuinguru sozio-psikologikotik medioaz beraz ez dena 
elikatzen (Katz,1959 in Wolf, 1987:78).

Komunikabideen influentzia ulertzeko ezinezkoa izango litzateke publikoaren 
testuinguru situazionalei eta bere esperientzia-irizpideei dagokien garrantzia ematen 
ez bazaie: mezuak interpretatuak dira, hain zuzen ere, norberaren  ezagutza, motibazio 
eta esperientzia subjektiboaren testuingurura moldatzen direlako (Merton,1982 in 
Wolf, 1987:79). Publikoa da, hortaz, mezuak erabiltzen dituena bere behar pertsonal 
batzuetan oinarrituta, eta ondorioz, publikoaren beharrizanak asetzeko iturrien 
arteko konpetentzia gauzatzen dela ulertuko da.

Eredu honek publikoa eta mezuen arteko harremana baieztatzen du, kasu honetan, 
aldiz, harreman ez zuzenaz hitz egiten da, publikoak mezuekin egiten duenaren 
araberako bitartekaritza egongo baita (Katz, Blumer y Gurevitch,1974 in Wolf,1987). 
Informazioa, perspektiba honen arabera, asebetetzea behar duen beharrizan  pertsonal 
bat bezala ulertuko da. Eta audientziak erakusten duen komunikabideen erabilera-
mota izango da bariable independentea komunikazio-prozesuan (Iturriotz,1991).

McQuail-ek (2000:424) egiten duen irakurketaren arabera, ikerketa perspektiba 
honi zentzua ematen diona honako galdera da: Zergatik eta zertarako erabiltzen ditu 
jendeak masa-komunikabideak? Modu honetan, garai hartako soziologia funtzionalistak 
funtzionalismo ezaugarri argiak igarriko zituen, sistema sozialaren kohesioan funtsatuz. 
Ikuspegi honetatik, beharrizan indibidualen sariak ezaugarri funtzional nabariak dituela 
esango du Wriht-ek (1980), besteak beste.

Katz-Gurevitch-Hass-ek (1973 in Wolf,1987:80-81) masa-komunikabideek 
asebetetzen dituzten bost beharrizan mota ezartzen dituzte: beharrizan 
kognoszitiboak(ezagutza gehiago), estetiko-afektiboak (esperientzia estetiko-
emotiboa), pertsonalitatearen mailako beharrizan integratzaileak(segurtasuna), maila 
sozialeko beharrizan integratzaileak(harreman inter-pertsonalen sendotzea) eta 
ebazio beharrizanak(tentsio edo gatazketatik lasaitasuna) (Wolf, 1987)
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Hipotesi honen abiapuntua, audientziaren izaera aktiboa izango litzateke, publikoari 
baitagokio, neurri handi batean, behar bat asetzeko komunikabide bat ala bestea 
aukeratzea, eta azken buruko kasu batean, komunikazio-sistematik kanpo dauden 
beste aukera funtzionalen bat aukeratzea (Iturriotz, 1991).

2.1.4 Eragin Indartsuaren Teoriaren itzulera

Giza zientzia enpirikoaren krisi eta birformulaketarekin batera emango da ikuspegi-
aldaketa hau eta komunikabideek duten eragin nabaria baieztatzen hasiko da berriro 
(Iturriotz,1991). Efektuen problematikan emango den perspektiba aldaketa modu 
desberdinetan azaldu daiteke. Hasteko, ikerketa-komunikatiboa -communication 
research deitutakoa- momentu horretan orientazio-aldaketa bat bizitzen ari zen, 
ezagutzaren soziologiak eragin handia izanik. Ezagutzaren soziologia honetan, prozesu 
komunikatibo eta sinbolikoek sozializazioan jokatzen duten paper garrantzitsua 
seinalatzen denez, poliki-poliki fase honetako ikerketen gida izatera bihurtzen joan 
da (Wolf, 1987:160). Horrela, efektuen gaia errealitatearen eraikuntza prozesuaren 
ikuspegiarekin identifikatzen hasten da. Efektuen problematikak, beraz, masa-
komunikabideak munduarekiko dugun esperientzia baldintzatzeko prozesuak 
aztertzen ditu, bizi ditugun interakzio esferetatik haratago (Fishman,1980 in Wolf, 
1987).

Noelle Neumann izango da lehenengoz 1973. urtean eragin indartsuen teoriara 
itzultzeko beharra aldarrikatuko duena, baina ez da modu zuzenean egingo itzulera 
hau, efektuen ezaugarrietan eta giza ondorioetan aldaketak daudela baieztatuko 
delako. Hau da, Lasswell-en paradigmak ezarritako oinarriak ezin dira honezkero 
onartuak izan (Iturriotz,1991). Noelle Neumannek (1995) berak komunikabideen 
eraginari buruzko ikerketak pairatutako berri kualitatiboak mahai gaineratzen ditu, 
horien artean honakoak izanik:

a. jada ez dira kasu indibidualak –kanpaina elektoralak adibidez- estimulu bezala 
erabiltzen eraginak neurtu ahal izateko. Orain kasu ugarien batasuna ikertzen da, 
gai azpimarratuenak zehaztu ahal izateko. (Noelle Neumann, 1983 in Wolf, 1987).

b. Lehen epe laburreko ikerketak egiten ziren bitartean, gaur epe luzeko ikerketak 
burutzen dira (Iturriotz,1991). Hau da, efektuei epe laburreko aldaketak bezala 
ulertzetik, epe luzeko ondorio moduan ulertzera pasa dira (Noelle Neumann, 
1983 in Wolf, 1987).
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c. Orain ikerketa orohartzailea da: lehen mezuaren hartzailean jartzen bazen arreta, 
orain berdin ikertzen dira mezua, igorlea zein hartzailea, ingurugiroko elementuei 
ahaztu gabe (Iturriotz,1991).

d. Lehengo ikerketek hartzailearen jarreretan emandako aldaketak aztertzen 
bazituzten, oraingoan, hauek norbanakoaren errealitatearen pertzepzioan ematen 
diren aldaketak aztertzen dituzte, eraginak neurtu ahal izateko (Noelle Neumann, 
1983 in Wolf, 1987).

Sintesi bat eginez, efektu mota aldatu egiten da, oraindik aurrera efektu kognoszitiboa 
izanik, norberaren errealitatearen eraikuntzan eragingo duena. Honek efektuak 
mugatuak izatetik akumulatiboak izatera pasatzea ekartzen du, komunikazioaren 
bitartekaria den eredutik, signifikazio prozesuan oinarrituko den eredu batera 
salto eginez (Wolf,1987). Masa-komunikabideen eragin ahalmenak, gure errealitate 
sozialaren irudia egituratzera laguntzen digu, baita epe luzera sinesmen eta iritziak 
berritzera ere (Roberts, 1972 in Wolf, 1987: 161). 

Epe honetan, Lang eta Lang senar-emazteek Eragin Mugatuaren paradigmari 
eginiko kritikak funtsezkoak izan ziren. Ohartu egiten dira, kanpaina elektoralek 
duten berezko egoera komunikatiboak estabilitatearen efektua indartzeko, eta era 
berean, beste influentzia moten ikusgarritasuna ahultzeko ohituraz (Lang eta Lang, 
1985). Esate baterako, autore hauen ustez efektuak baloratzeko aldagai nagusia, ezin 
daiteke masa-komunikabideei prestatutako kontsumo eta arreta maila izan, baizik 
eta gure arreta duen horrek, duen eduki eta esanahia ere baloratu beharra dagoela 
(Wolf,1987). Gainera, kanpainaren testuinguruak komunikabideen bestelako eraginik 
egon daitekelaren ideia ez du ahalbidetzen, hau da,  pilaketa edo akumulazioan 
oinarritutako eragina, esate baterako, egunerokotasuna eta normalitatea  oinarri 
duen esposizioarekin harremanetan dagoela.  ( Wolf, 1987:160).

2.1.4-2 Ixiltasunaren Espirala-ren ekarpena

Mauro Wolf-ek (1987) esaten digunez, bitartekaritza sinbolikoaren teoria orokor 
batetik gertuago gaude, mezu-ekoizpenetan distortsio batzuen aurrean alegia. Noelle 
Neumann-ek (1995) garatutako teoriak ikerketa lan honetan egiten duen ekarpena, 
komunikabideek Iritzi-Giroan osatzen duten errealitate sinbolikoan oinarritzen da.

Aurkakoak diren iritzi bien artean dagoen benetako aldekotasun portzentaia 
hartzen badugu, eta komunikabideek sortzen duten Iritzi-Girotik irakurtzen 
den portzentaiarekin alderatzen badugu, desoreka interesatu bat dago (Noelle 
Neumann,1995). Iritzi-Giroan dagoen portzentaia izanik hartzaileak igarriko duena, 
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teoria honek dio jendeak publikoki bere iritzia emango duela bakarrik «sozialki 
jarraitzaile gehien» dituen iritziarekin bat egiten badu. Hau gertatuko da, azken finean, 
giza psikologiak ihes egiten baitio gutxiengoaren legeari, inork gutxik nahi duelako 
estigmatizatua, gehiengo handienetatik bereizia eta begiz joa izan (Iturriotz1991).

2.2 AGENDA EZARPENAREN HIPOTESIA

2.2.1 «Agenda-Setting»-aren hasiera

Komunikazio politikoaren testuinguruan aplikatzen hasi ziren agenda ezarpenaren 
lehen ikerketak, kanpaina elektoraletan batez ere, azken finean, efektu mediatikoen 
azterketarako laborategi naturaltzat hartzen ziren ( McCombs,2006:38). Testuinguru 
honetan, agenda publikoak eta mediatikoak zuten gaien sailkapenaren –ranking-  
korrelazioa kalkulatu zen. Lehenengoa 1968ko Estatu Batuetako Lehendakaritzarako 
hauteskundeetan burutuz,  McCombs eta Shaw-ek kanpaina elektoralean hedapen 
mediatikoak eragindako efektu kognitiboak aztertu zituzten (McCombs-Shaw, 1972 
in Alvarez-Galvez, 2012). Eta enpirikoki baieztatu ahal izan zuten berrien hedapenean 
zehar aipagarrienak izan ziren gaiak, denboraren poderioz publikoaren pentsaeran 
ere garrantzitsuak izatera heldu zirela. Agerian geratu zen masa-komunikabideen 
rol soziala jendeak testuinguru publikoaren elementuei atentzioa jartzeko edo, aldiz, 
alboratzeko aldagai determinantea zela (McCombs-Shaw, 1972 in Alvarez-Galvez, 
2012). Momentu horretatik aurrera, Agenda Setting terminoa erabiltzen hasi zen, 
lortutako emaitzak definitzeko. 

Masa-komunikabideek atentzioa beste gaietara orientatzen dute, figura politikoen 
irudia indartzen dute eta norberak zer pentsatu, jakin eta sentitu behar duena esango 
dizkiguten objektuak aurkeztuko dituzte (MacCombs-Shaw, 1972 in Aruguete, 2009).

Esan beharra dago, aldiz, komunikabideen ahalmen honen azalpen teorikoa ez zela 
haien benetako lorpena izan – aurretik esango zutenen artean (Cohen,1963;Lang 
eta Lang,1966; Lippman,1922)- baina oraindik modu enpiriko batean konprobatzeko 
zegoen (Casermiro,2004:53).

2.2.2 Agenda Ezarpenaren hipotesia

Oinarrizko ideia bat izateko R.W. Cohen-en (1963) hitzak ekartzea lagungarria 
da: komunikabideek ez digute esango zer pentsatu behar dugun, baina bai zeri 
buruz pentsatu behar dugun (Cohen, 1963 in Wolf, 1987). Abiapuntu hau aintzat 



21

MARKO TEORIKOA

harturik, teoria honetan baieztatuko da telebista, egunkaria eta bestelako informazio 
komunikabideen akzioaren ondorio gisa, komunikabideek kezka- eta eztabaida- 
multzo bat inposatuko diotela gizarte osoari, gizarte horren kontzientzia praktikoa 
osatuz eta beste hainbat kezka eta auzi ezkutatuko dizkioten bitartean (Iturriotz, 
1991). 

Hipotesi honek ez du baieztatzen komunikabideek pertsuasioa erabiltzen saiatzen 
direnik, baizik eta medioek kanpoko errealitatea zehaztean, publikoari eztabaidatu 
edo iritzi bat izan ahal izateko gai-zerrenda bat aurkezten zaiola (Shaw, 1979 in Gomez, 
2009). Hau kontutan hartuz, norbanakoak errealitate sozialaren errepresentazio hori  
kontrolatzeko ahalmenik ez badu, errepresentazio horren arabera itxuratuko den 
irudi distorzionatu, estereotipatu eta manipulatuta izaten bukatuko du (Roberts,1972 
in Wolf, 1987). 

Harreman honetan, komunikabideak ez dira transmisio-kanal bat besterik ez, ezta 
«gertatzen denaren lekuko sinple bat»(Halperín, 2007 in Alvarez-Galbez, 2012). Masa-
komunikabideek, gertakari batzuen antolaketarekin eta hierarkizazioarekin, jendeak 
duen ingurugiroaren esperientzia propioa baldintzatu egiten dute, esperientzia 
propioetatik haratago (Fishman, 1983).

Hau da, komunikabideen bidez ikasitako errealitatearen interpretazioa, ezagutza 
edo informazio kopuruaren eta zuzenean bizitako esperientzia pertsonalen artean 
badago dibergentzia nabari bat (Wolf, 1987:164). Geroz eta gehiago ematen da, hain 
zuzen ere, subjektuak bizi izan ez duen errealitate multzo bat, masa-komunikabideen 
bitartekaritza sinbolikoaren bidez  «biziko» duela (Grossi,1983 in Wolf, 1987:165). 
Honek froga dezake, hain zuzen ere, ikerketa lan honek definitu duen –eta ondoren 
aurkeztuko den- lehen hipotesi orokorra, «hedabideek iritzi publikoaren 
errealitate sozialean eragina dute»-la, alegia.

Ideia hau abiapuntu bezala, Maxwell McCombs eta Sheldon Gilbert-ek 1986-
an  gaineratzen dute, komunikabideek ingurugiroaren deskribapen egituratu hori 
eskaintzean, bertan objektu gutxi batzuk erakusteaz aparte, hauek dituzten  ezaugarri 
aukeratu batzuk baino ez direla nabarierazten. (McCombs-Gilbert, 1986 in Iturriotz, 
1991). 

Orain artekoa, beraz, Agenda Ezarpenaren lehen dimentsioaz hitz egiten zuen, hau 
da, masa-komunikabideek nola egiten dituzten ikusgarriagoak edo garrantzitsuagoak 
gertakari batzuk, geroago agenda publikoa egituratuko dituztenak. Orain, ostera, 
bigarren mailari egingo zaio erreferentzia.
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Agenda Ezarpenaren bigarren mailak (McCombs, 2006), aztertu egiten ditu hasiera 
batean ikertutako berrien elementuek zer nolako efektua eragiten duten jendearengan. 
Eta bide honi jarraituz, agenda-setting-aren lan esparrua handitu zen, jada ez zirelako 
erdigunean eztabaida-gaiak jartzen, audientziak jasoko dituen komunikabideen irudi 
eta perspektibak ere protagonismoa hartuko dutelako. (McCombs, 2006).

Momentu honetan baieztatzen hasten da, gai inportanteak dauden bezala, 
hierarkia handiagoa duten «atributoak» ere badaudela. Komunikabideek gertakari 
bat deskribatzen dutenean, garrantzi gehiago ematen diete atributo edo ezaugarri 
batzuei, edota gehiago hitz egiten da beste batzuen inguruan (McCombs, 2006).  Gai-
aukeraketa honen bidez, ikustentzulegoak ez du arazo publiko jakin batzuei buruzko 
informazioa bakarrik jasoko. Komunikabideek, aurkezturiko gertaera publiko hauei 
zer-nolako garrantzia eman behar dien ere adieraziko diote media kontsumitzaileari 
(Iturriotz,1991). 

Laburbilduz, McCombs-ek, komunikabideek sortutako eraginen moldaketa-prozesua 
emateko bi tarte desberdin daudela esango du. Lehenik, gai batzuk agertzea eta 
beste batzuk albo batera uztea erabakiko da. Gero, lehen urratsean onartuak izan 
diren berri batzuk denbora luzean zehar garatuak izango dira, beste batzuei pisu 
minimoa atxikituko zaien aldi berean.

2.2.3 Errealitatearen errepresentazio mediatikoa 

Orain arte ikusi ahal izan den bezala, masa komunikabideak, gizarte industrialetan, 
gure errealitate soziala ekoiztu eta transmititzen den eremua dira( Rodrigo, 1989). 
Errealitate soziala, beraz, neurri handienean komunikabideen eraginari buruz 
gauzatzen da ( Arana, 1995:19). Testuinguru honetan sartu daiteke Martin Serranok 
(1981) telebistari, zehazki, atxikitzen dion bitartekari lana. Bere iritziz, telebistak gure 
eguneroko bizitzan esperientziak eskaintzeaz gain, errealitatearen balorazioan esku 
hartzen du, esplizituki emandako balioengatik, pantaila txikian –telebistan-  agertzen 
diren gaien gaineko balorazio inplizituarengatik (Serrano, 1981:43). 

Modu honetara, telebistan notiziatzen diren gertaeren bidez, mundua ulertzeko 
ereduak eskaintzen dira, errealitate sozialerako errepresentazio sinbolikoak eskainiz 
(Arana, 1995: 19). Aranak (1995) gaineratzen duen moduan, errealitate mediatiko 
hori, gero eta banatu eta isolatuago dauden gizon-emakumeez osaturiko gizarte 
masifikatuan eta telebista informabide ia bakar modura dutenean, errealitate 
mediatiko horrek sozialki onartua eta integratua izateko bidea oso laburra du. (Arana, 
1995:22).
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Errealitatearen eraikuntzan, telebistaren papera aztertu duten ikerketa ugarietako 
emaitza nabarmenenak laburbiltzen ditu Aranak (1995); horien artean, albistegiak 
eguneroko bizitzaren esparrua definitzen dutela azpimarratuko da, non gure eguneroko 
bizitza kokatzen den marko horretan, gizartearen elementu desberdinen interakzio 
posibleak deskribatzen dira. Eta, bestaldetik, tele-albistegien eginbeharrik nagusiena, 
egungo statu-quo-aren legitimatze eta mantentzerako esparru interpretatiboa 
sortzea izango litzateke, non gizartearen beste elementuak (biztanleak, gertaera 
sozialak eta politikoak, ideologikoak eta naturalak) ulertu eta sozialki integratuak izan 
daitezkeen (Arana, 1995:23).

Aranak(1995) ere sailkatzen ditu, Rositi-k 1980. urtean telebista albistegietan 
aplikatutako edukin azterketa baten emaitzetan ondorioztatutako egitura aipagarri 
batzuk, albisteei dagokienez: ematen diren gizartearen irudi zatituen bidez, elementu-
notizia bakoitza soil-soilik ageri da, besteekin harremanik gabe eta bere jatorriaren 
inolako esplikaziorik gabe. Gainera, notiziak logika ezagunik gabe agertaratzen 
direla, subjekturik gabe, ezta helburuekin ere. Azkenik, bada esparru bat – diosku 
Aranak(1995:24), Rositiren azterketatik- gizartean sortu dezakeen kezka eta 
egonezinaren kontra euskarri bat moduan funtziona dezakeena, seguritatea eskainiz, 
hots, sistema politikoaren irmotasuna.

Vilches-ek 1993. urtean «La televisión. Los efectos del bien y del mal» liburua 
plazaratzean, komunikabideak agintean daudenen menpe ari direla ondorioztatu zuela 
diosku Edorta Aranak (1995:19), bien arteko erlazioa oso estua dela nabarmenduz. 
Eta bestelako botere-estamentuen aurretik, komunikabideak egungo gizartearen 
aitzindari eta agintariak direla ondorioztatzen da (Vilches, 1993 in Arana, 1995).

Guzti honekin, lan honen bigarren hipotesi orokorra ere baiezta daiteke, hots, 
«telebista albistegiek indarrean dagoen egitura politikoaren irudia indartzen 
dutela, hura legitimatuz». 

Bigarren hipotesi hau frogatzen duten eta, aldi berean, bertan seinalatzen den jarduera 
modu zehatzago baten bidez deskribatzen dutenak Noam Chomsky eta Edward 
S. Herman izan ziren. Teoria honen ildoa jarraituz, eta bereziki Agenda building-a 
aztertuz, Noam Chomsky eta Edward S. Herman-ek 1990. urtean argitaratutako 
«Los guardianes de la libertad» lana azpimarratzekoa litzateke. Bertan, EEBBetan 
indarrean dagoen propaganda-eredu gaindiezina aztertzen dute (Iturriotz, 1991).

Lan honen hasieran, masa-komunikabideen funtzioa bai entretenitzea, dibertitzea eta 
informatzea zein norbanakoari balio, sinesmen eta gizartearen instituzio-egituretan 
integratzea eragingo dizkien jarrera-kodeak irakastea dela esango dute. Beste era 
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batera esanda, komunikabideek seinu eta mezu masiboen atmosfera bat osatuko 
dute, subjektuen kosmobisioan eragingo duena (Pineda, 2001). 

«Los guardianes de la libertad» lanaren helburua ez da masa komunikabideak  
propagandan bakarrik aritzen direla baieztatzea, baina bai uste dute aktibitate 
propagandistikoa haien betebehar garrantzitsuenetarikoa  dela (Chomsky-Herman, 
1990:13).

Masa-komunikabideek gauzatzen duten gai-aukeraketa eta zentsuraren atzean 
– autore hauen aburuz-  autozentsura dagoela, hein handi batean. Alde batetik, 
kazetariaren eskutik ematen da, hedabidearen eta iturriaren antolaketa-eskakizunak 
duen errealitateari egokitzeko; eta bestaldetik, aipatutako hedabideetan erantzukizun 
handiena dutenak dira autozentsuratzen direnak, gobernu eta merkatuaren botere-
guneetatik ezarritako jarduera inkoherenteak praktikan jartzeko aukeratuak izan 
baitziren. (Chomsky-Herman, 1990:14).

Liburu honen oinarrizko tesi bat da, hain zuzen ere, igertzen den testuinguruaren 
kanpaina-, matizazio-  eta enfasi- aukeraketa, indarrean dagoen boterearentzat 
oso funtzionala suertatzen dela, baita gobernuaren beharrizanetarako (Chomsky-
Herman, 1990:19). Honako tesia Agenda Ezarpenaren hipotesiarekin harremanetan 
jarri daiteke:  komunikabideek iritzi publikoaren eztabaidagaien agenda edo zerrenda 
bat ezartzearen jardueran, Chomsky eta Herman-ek indarrean dagoen boterearen 
interesei erantzuten zaiola gaineratzen dutela ondorioztatuz.

Publikatu daitekeen informazioa eta ezin daitekeena publiko egin  diskriminatzeko 
praktika, Chomsky eta Herman-ek bost filtroetan oinarritzen dela mahai gaineratzen 
dituzte (Pineda, 2001), esanguratsuenak ekarriko ditugularik:

Lehena, komunikabide-enpresak  gobernuarekiko duen harreman eta dependentzia 
da, harreman estrukturala izanik; autoreek esaten digute telebista-enpresek –besteak 
beste- gobernuaren baimena eta kontzesioak behar dituztela, ondorioz, bere kontrol 
eta jazarpen pean daude (Chomsky-Herman, 1990:40). Telebistari dagokionez, 
masa-komunikabideen egitura hau ezartzen ari zen urteetan zehar, erreguladore eta 
erregulatuak izan behar ziren enpresen pertsonalaren arteko aldaketak era masiboan 
gauzatu zen, Chomsky eta Hermanek diotenez. Halaber, masa-komunikabide handiak 
gobernuaren sostengu politikoaren dependentzia dute, enpresa guztiek interesa 
dutelako zerga komertzialetan, interes tipoetan e.a. (Chomsky-Herman, 1990:41).

Bigarren filtroa publizitatean oinarritzen da, XIX. mendetik egunkarien 
errentagarritasun ekonomikoarentzat publizitatea beharrezkoa izan da, eta mende 
baten ostean, telebistaren saturazio publizitarioan transmititua ( Pineda, 2001). 
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Chomsky eta Hermanek diote, publizitatearen hazkundearekin, publizitatea zuten 
egunkarien prezioa jaitsi ahal zela, publizitaterik ez zuten egunkarien prezioa 
igotzen zuen bitartean, salmentetan beherakada pairatzen zutelako. Horregatik, 
publizitatearekin, autore hauen esanetan, merkatu libreak ez du sistema neutral bat 
eskaintzen (Chomsky-Herman, 1990:43), azken finean, -telebistara pasatuz- telebistan 
anuntziatzen diren enpresa handiek, jarduera enpresariala modu serioan kritikatzen 
duten programak finantziatzea oso zaila da (Chomsky-Herman, 1990:48).

Hirugarren filtrorik esanguratsuena, masa-komunikabideei berrien hornitzeari 
erantzuten dio. Hots, propaganda eredua gobernuak, instituzio burokratikoak eta 
korporazio-enpresak ekoiztutako informazioaren bidez funtzionatzen du eta, beraz, 
kazetariek jasotzen duten informazioa aldez aurretik enpresa eta burokraziaren 
eskutik antolatuak izan dira, lana «errazteko» helburuarekin (Pineda, 2001).

Lan honetan, laburbilduz, EEBBetan masa-komunikabideen propaganda-eredua 
aztertzean, familia gutxi batzuk komunikabideen jabeak direla, berri gehienak 
erakunde ofizialetik sortzen direla, komunikabideek iragarkiekin  diru mordoa 
jasaten dutela … ondorioztatzen da, eta interes guzti hauek ezinbesteko egiten dute 
EEBBetako komunikabideek mezuaren erretorika zorrozki neurtu behar izatea, baita 
berriak aukeratu eta iragazki beharra ere (Iturriotz, 1991).

2.3 EITB-EUSKO JAURLARITZA

2.3.1 EITB  eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harreman historikoa

1982an sortu zen EITB, Autonomia Estatutua onartu eta handik hiru urtera 
telebista eta irrati sistema publikoa sortuz. Josu Amezagak (2013) Euskal Telebista 
30 urteren ostean deituriko artikuluan, EITB-ren lehen hiru hamarkaden balantzea 
egiten du, denbora horretan zehar gizarteko komunikazioaren eremuan eta egoera 
soziolinguistikoan gauzatutako aldaketak plazaratzen dituelarik. 

Amezagak bi faktore nagusi ikusten ditu telebista eta irrati sistema publikoa abian 
jartzeko, lehena aspalditik zetorren euskarazko komunikabideen errebindikazio 
soziala, zeinean telebistaren aldarrikapena oso handia zen (Amezaga, 2013:19-
20). Errebindikazio horiek, diktaduratik zetozen adierazpen askatasunaren, 
hedabide propioen eta euskal kulturaren zein euskararen aldeko mugimenduaren 
aldarrikapenaren baitan ulertu beharra dago (Amezaga, 2013: 20). Horrela, EITB bere 
osotasunean, baina bereziki telebista, euskararen berreskurapenerako ezinbesteko 
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tresna gisa definitua izan zen testu legaletan, baita pertzepzio sozialean hartua ere 
(Torrealdai, 1985 in Amezaga 2013:20).

EITB sortzeko bigarren faktore nagusia, Amezagaren hitzetan oinarrituta, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eraketa instituzional eta politikoa izango litzateke. Eusko 
Jaurlaritza eratu berriaren egitasmo nagusietako bat  izan zen, eta aldi berean sistema 
politikoaren aldaketaren emaria (Amezaga, 2013:20-21).

1978an Espainian onartutako Konstituzioak autonomi erkidegotan banatu zuen 
lurraldea […] eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiarako onartu egin zen Euskadiko 
Autonomia Estatutuak, hartara, 1980an Eusko Jaurlaritza eta  Eusko Legebiltzarra 
bezalako botere politiko berrien eratzea ekarri zuen (Amezaga, 2013:21). 

Botere egitura berri horren kudeaketaz arduratu zirenek garbi zuten oso handia 
zela telebistak subjektu politikoaren eraikuntzaz zein botere gune jaio berriaren 
legitimazioan joka zezakeen rola (Amezaga, 2013:21). Aldez aurretik hizkera ofizialetik 
«euskal jendartearen integrazioa» bilatzen zelaren esaldia hizkera –eta logika- 
soziologikora pasata,  integrazio hori  nortasun legitimatzaile baten eraikuntzaren 
parametroetan definitu beharko litzateke ( Castells 1997 in Amezaga 2013:21).

Gauzak honela, 1982. urtean Eusko Legebiltzarrak Euskal Irrati-Telebista (EITB) Herri 
Erakundea sortzeko 5/1982 Legea onartu zuen, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 
19.3 artikuluaren babespean. Josu Amezagak azaltzen duen moduan, honek zenbait 
inplikazio ekarri zituen: batetik, EITB-ren gaineko arauketa Euskadiko Autonomia 
Erkidegoari zegokion eta ez Espainiako Estatuari; bestetik, euskal telebista eta irrati 
publikoen titulartasuna Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailarena izango zen (Amezaga, 
2013: 22). Modu honetan, hasieran Eusko Jaurlaritzak EITBko Zuzendari Nagusia 
izendatzeko eskumena zuen, eta praktikan, Administrazio Batzordea Legebiltzarraren 
ordezkaritza bilakatu izan da hamarkadetan zehar. Horrez gain, Legebiltzarreko 
Batzorde bat sortu zen, kontrol eginkizunak betetzeko (Amezaga, 2013:22). Hala ere,  
1996 eta 1998an Legean aldaketak egon zirela esan beharra dago, hortik aurrera 
Zuzendari Orokorra Jaurlaritzak proposatu eta Legebiltzarrak izendatuko zuen, 
gehiengo absolutuarekin (Amezaga, 2013: 47).

EITB-k bere jaiotzatik pairatu duen kontrol politikoaren beste adibide bat, EITB-ko 
Zuzendari Orokor guztiak gobernuan zegoen EAJ alderdiari guztiz lotuak egon izan 
direla izango litzateke, EITB-tik pasatu aurretik edo ondoren (Amezaga, 2013: 22). 
Harreman horren deskribapen zinez gardena honakoa izanik:

Horrela, J.M. Gorordo (1985-1987), lehenago EAJko zinegotzia izana, 
telebista utzi ostean Bilboko alkate bilakatu zen EAJren eskutik, 1995era 
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arte. Haren ordez etorri zen Josu Ortuondo (1987-1991), zuzenean 
EAJren agintaritza goi karguetatik: ETB utzi ostean Bilboko alkate 
izan zen zortzi urtez, eta jarraian europarlamentari 2010era arte, beti 
ere EAJren zerrendetan. Iñaki Zarraoa izan zen hurrena (1991-1999), 
Jaurlaritzako Kultura sailburuorde izatetik etorria, eta kargua utzi eta 
zortzi urtez Getxoko alkate izan zena, EAJren barruan. Azkenik, Andoni 
Ortuzar, lehenago EAJren barne egituretan ibilia eta gero Jaurlaritzako 
Kanpo Ekintzarako idazkari izatetik EITBko Zuzendari Orokor izatera 
igaro zena (1999-2008). Kargua utzi zuen EAJko Bizkai Buru Batzarreko 
lehendakari lehenik eta gero Euskadi Buru Batzarreko lehendakari 
izateko. Geroztik eta PSE-EEren eta PPren gehiengoarekin Alberto Surio 
izendatu arte, urte t’erdiz egon zen EITB Zuzendari Orokorrik gabe. 
Tarte horretan telebistako zuzendaria Ardanza lehendakariarekin hamar 
urtez (19891999) komunikazio arduraduna izandako Bingen Zupiria izan 
zen. (Amezaga, 2013:47-48)

2.3.2 EITB eta Eusko Jaurlaritza gaur egun

2013ko martxoaren 7an, Gobernuko Lehendakaritzaren 10/2013 
Dekretuan, Iñigo Urkullu lehendakariak Maite Iturbe Mendialdua izendatu 
zuen EiTB-ko zuzendari nagusi, Eusko Legebiltzarraren gehiengo osoaren 
babesa izanda. (EITB-ko «Gobernu-organoak» txostenetik)

Aktualitatean dagoen egoeraz jabetzeko, lan honen ikergaiarekiko gertutasun 
objektiboa duten iturri desberdinetatik jasoko da informazioa. Egoeraren berri 
izateko aintzat hartuko den lehen iturria, maila sindikalean kokatzen da, EITB-ko LAB 
sindikatuak, zehazki, 2016an kaleratutako EITBko albistegien diagnostiko orokorra 
izanik abiapuntua.

LAB sindikatuak eginiko txosten honetan, EITBko informazio politika interes 
alderdikoien mesederako erabili izan dela –bere sorreratik- salatzen da (LAB, 2016:2). 
EITB-ko zuzendari desberdinek ere modu interesatuan erabili izan dutela dio txosten 
honek, «profesionaltasuna» baino «gertuko kudeatzaileak» izan dutela buruan erabaki 
politikoak (alderdikoiak) egokitzeko garaian (LAB, 2016:2).

EITB-ko albistegietan bere sorreratik gaur egunera arte mantentzen den egitura 
eredua azaltzen da txosten honetan, eskema bat eskainiz eta informazioa ekoizteko 
gauzatzen diren mugimenduen funtzionamendua azaltzen delarik: 
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1. Irudia; Iturria: LAB EiTB

Eskema hau abiapuntu gisa, funtzionamenduaren lehenengo urratsa albistegietako 
zuzendarien bileran ematen da, bertan agendak eta informazio lerro nagusiak 
erabakitzen direlarik. Ondoren, talde honek markatutako kontsignen arabera, 
zuzendaria, zuzendariordea, editorea eta bost arloetako buruak albistegi bakoitza 
zehazten dute (LAB, 2016:3-4).

Eskainitako eskema horretan irudikatzen den bertikaltasunari jarraitzen zaiola 
baieztatzen da sindikatuaren txostenean, postu guztiak «atzamarrez» izendatuak 
baitira (LAB, 2016:3). Bertikaltasun horren atzean -sindikatu honen arabera- 
izenburuak eta albisteak zein ordenetan doazen definitzen da, zeri eman garrantzia, 
enfokea … (agenda setting-aren teoria, praktikara pasatzea, alegia) erabakitzen da.

Egitura hau mantentzeko ezaugarri nagusi batzuk identifikatzen ditu LAB sindikatuak. 
Lehena EITB-n zentsura zuzena dagoela izango litzateke, ezohikoa bada ere, adibide 
pare bat gogoratzen ditu, Surioren garaian zuzenketa agindu zuzen bati uko egiteagatik 
bi kazetariri irekitako espedientea, eta Iturberen garaian –aktualitatean hain zuzen 
ere- Cabacasen familiak legebiltzarrean EAJ-ko bozeramailearekin izandako istiluari 
garrantzia «gehiegi» emateagatik, editore batek zigortua izan zela (LAB,2016:4).

Adibide hauek, esan bezala, ezohikoak izan arren, gehien erabiltzen den tresna –
LAB sindikatuaren txostena jarraituz- kontsignak botatzea izango litzateke: «hau 
azpimarratu behar da», «hau esan behar da» eta horrelakoak gomendatzen dizkiete 
albistegietako buruek editoreei (LAB,2016:4).
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Azkenik, Eusko Jaurlaritza eta EITB-ren arteko harremanaz informatzeko eta hura 
ulertzeko erabiliko den beste iturria, EITB-ko langileria bera izango da, hain zuzen ere. 
Pasa den urteko maiatzaren 9an inkesta bat egin zen Eusko Legebiltzarreko EITB-ren 
erreformarako lantaldearentzat, taldeko 412 langilek galderak erantzun zituztelarik. 
Eta Berriak egunkariak, zorionez, hainbat datu esanguratsu jakinarazi zituen urte 
bereko ekainaren 30ean (eranskinetan EITB-ko plantillari eginiko inkestaren galdetegia 
ikusteko aukera dago).

Inkesta horren arabera, EITB-ko langileen gehiengoak (%74,4) uste du taldeko 
informazio politika, gobernuan (Eusko Jaurlaritzan) dagoen alderdi politikoaren 
aldekoa izaten dela, %9,5-a ez dago baieztapen horren alde ez kontra, eta inkestatuen 
%16,1-ak ez du uste EITB-ren informazioa EAJ eta PSE-ren aldekoa denik. Inkestaren 
emaitza esanguratsuenekin bat, honako grafikoa plazaratzen du Berria egunkariak:

2. Irudia; Iturria: Berria egunkaria

Horrez gain, EITB-ko zuzendaritza nagusia aukeratzearen ardurari dagokionez, 
inkestatuen %61,2-aren iritziz, EITB-ko eta sektoreko profesionalez,  sindikatuen, 
alderdi politikoen eta gizarte zibileko mugimenduen ordezkariez osatutako erakunde 
batek hautatu beharko luke; eta %13,6-ak erantzun du gaur egungo forma egokiena 
dela, hots, Eusko Legebiltzarrak gehiengo absolutuaz aukeratzea.
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Inkesta honetatik ekarriko den azken ondorio esanguratsua honakoa da: EITB-ko 
langileen gehiengoa ez dago batere ados kudeatzaileak eta karguak aukeratzeko egungo 
sistemarekin, Berria egunkariak azaltzen duenaren arabera. 0tik 10era puntuazioa 
emateko aukerarekin, «inolaz ere ados» daudela diote gehienek, gutxiengoa izanik 
«ados» daudenak.
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3. HELBURUAK ETA HIPOTESIAK
Ikerketa-lan honek duen testuinguruaren hurbilketa teorikoa behin plazaratuta, 
ikergaia mugatzeko unea da. Hasteko, planteamendu teorikoa aintzat hartuz, lan 
honen premisa nagusiak honako biak izango ziren: 

Alde batetik, telebistak – informazio komunikabide gisa- gizarteari ingurugiroaren 
deskribapen egituratu bat ematen dio. Eta telebista-albistegiek, bereziki, eraiki eta 
helarazten duten agenda, mundua ulertzeko eredu bat eskaintzen dute; horretarako, 
lehenik, kezka eta eztabaida multzo zehatz bat inposatzen da, ondoren, multzo 
horretako gai desberdinen arteko hierarkia bat definitzeko. 

Beste alde batetik, burutzen den gai aukeraketa hori, indarrean dagoen 
gobernuarentzako funtzionala izaten da. Transmititzen den errealitatearen irudiak,  
sistema politikoaren legitimazioa eta egonkortasuna bilatzen duelako.

Bi premisa hauetan oinarrituta, Euskal Telebistak duen  2. kanalaren Teleberria 
ikerketaren abiapuntua izango da. Hau da, Teleberriaren agenda-ezarpen eredua da 
aztertu nahi dena, Teleberriak helarazi nahi duen agenda-ren elementu adierazgarriena 
titularren sekzioa izanik.

Hau guztia behin azalduta, ikerketarentzako garrantzitsuak diren aldagaiak aipatuko 
dira, hots, hilabete oso bateko titularrak zein irizpideetatik aztertuko diren esatea. 
Horretarako, titularren azterketak erantzungo dituen helburuak idatziko dira, jasoko 
den informazioa helburu hauen arabera antolatuko delarik:

Helburu orokorrak

1. Teleberriko titularrek ezarritako agendan, Euskal Herriaren irudia deskribatzea.
2. Teleberriko titularrek ezarritako agendan eskaintzen den Euskal Herriko errealitate 

instituzionalaren irudia deskribatzea.
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3. Teleberriko titularretan publikatzen diren berri instituzionalen barnean, Eusko 
Jaurlaritzaren ikusgarritasun eredua ezagutzea.

4. Teleberriko titularrek ezarritako agendan, Euskal Herriko testuingurutik at dagoen 
informazioa deskribatzea.

Helburu zehatzak

1. Euskal Herriko barne lurraldetasunaren ikusgarritasun-banaketa azaltzea;  eta 
Euskal Herriarekin harremanetan jartzen diren gai mediatikoak sailkatzea.

2. Euskal Herriko instituzioek mediatikoki duten pisuaz haratago, berri instituzionalak 
agertzen diren gaiak  sailkatzea.

3. Eusko Jaurlaritzaren pisu mediatikoaz aparte, zein gaiekin harremanetan jartzen 
zaion azaltzea.

4. Eusko Jaurlaritzaren ikusgarritasun mediatikoan gauzatzen den pertsonifikazio-
eredua  azaltzea.

5. Euskal Herriarekin zerikusirik ez duten berriek titularretan duten pisu mediatikoaz 
aparte, berri hauei lotzen zaizkien gaiak sailkatzea.

3.2 HIPOTESIAK
Atal honekin bukatzeko, helburuetan oinarriturik hipotesien formulazioari ekingo 
zaio, hauek izanik ikerketa lan honen hipotesiak:

Hipotesi orokorrak

1. Hedabideek eragina dute iritzi publikoaren eraikuntza sozialean.
2. Telebista albistegiek indarrean dagoen egitura politikoaren irudia indartzen dute, 

hura legitimatuz.
3. ETBko Teleberri zuzendaritzak Eusko Jaurlaritzaren aldeko agenda bat ezartzen du.

Hipotesi zehatzak

1. Teleberriak esparru autonomikoari lehentasuna ematen dio titularretan.
2. Teleberriko titularrek eraikitako errealitate instituzionalak, Eusko Jaurlaritzaren 

esposizio mediatikoa indartzen du.
3. Teleberriko titularretan agertzen diren berri instituzionaletako protagonismo 

gehiena, Iñigo Urkulluri ematen zaio.
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4. METODOLOGIA
Ikerketa-lana burutzeko beharrezkoak diren lehen mailako datuak behin bilduta, orain 
ezarritako helburuak lortzeko erabili den metodologia azalduko da atal honetan, baita 
ikerketa prozesu osoaren nondik norakoak ere.

Hasteko, 32 egunetako titularrak bildu ostean, hauek metodologia propioa erabiliz 
sailkatu eta aztertu dira, helburuak lortze aldera. Lehen eranskinean titular guztien 
sailkapena ikus daiteke, 32 egunetan 357 titular izanik publikatu direnak. Halaber, 
bigarren eranskinean egunero aurkeztutako titularren zerrenda ageri da, egun 
bakoitzean ezarri den ordena errespetatu delarik. 

357 titularren sailkapena gaiaren araberakoa izan da, titularrak antolatzeko irizpidea 
titular bakoitzak jotzen zuen gaia izanik, alegia. Honekin batera, ikerketa analisia 
burutzean, gaien antolaketa bi mailatan egin dela argitu behar da: alde batetik, Euskal 
Herriarekin zerikusia duten titularrak 22 gai zehatzetan banatu dira, ondoren titular 
berdinak 5 gai orokorretan daudelarik; bestalde, Euskal Herritik at dauden titularrak, 
9 gai zehatzagotan eta bi orokorretan sailkatu dira. Teknika hau lagungarria izan da, 
maila bakoitzaren arabera lortutako emaitzak haien artean desberdinak izan direlako, 
baina bereziki, datuak aztertzeko ikuspuntu gehiago izateak, irakurketa aberasten 
baitu, aldez aurretik finkatutako helburuak lortzeko garrantzitsua izanik bi mailatako 
azterketa hau.

Berri instituzionalen azterketari dagokienez, hauek lehen eranskineko titularren 
zerrendan kolore morez agertzen direla esan beharra dago, gehienak bi gai 
desberdinetan daudelarik. Berri instituzionalak; Eusko Jaurlaritza izena duen gai 
orokorra adibiderik argiena da. Bertan, berez, 64 titular daude, horietatik 46 kolore 
morez azaltzen direlarik. Hots, nahiz eta gaiaren araberako azterketan, 46 gai hauek 
beste gai batzuetan egon, berri instituzionalak aztertzean, 64 titularrak hartuko dira 
ikerketa objektu moduan. Kolore morez ez dauden beste 18 titularrak, titularren 
azterketa gaika burutzean Eusko Jaurlaritza izena duen gai zehatzean bilduko dira. 
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Plazaratutako azken egoera honekin lotuta, esan beharra dago, gaien araberako 
antolaketa zinez konplexua dela. Batzuetan, berri instituzionaletan, esate baterako, 
administrazio desberdinen presentzia agertzen zaigu, baina bestelako gaiak dira 
titularraren erdigunean jartzen direnak, batzuetan irizpide horren mugak zaila izanik 
non dauden identifikatzea. Berri instituzionalak gaian geratzen diren 18 titularrak, 
beraz, instituzioek zentralitate gehiena dutenak direla interpretatu da, gai zehatz 
batekin zerikusia izan arren. 

Antzeko egoera ematen da 2. mailako berriak gai orokorrarekin. Kategoria honetan 
egon beharreko titularrak sailkatzeko arazo handirik izan ez den aldi berean, maila 
zehatza egituratzean muga non jartzea izan da erabakirik zailena, azken finean 
titular bakoitza gai zehatz baten egon ahal delako. Arazo honi aurre egiteko, lehen 
eranskinean ikusi ahal den bezala, gai orokor honetan gehien errepikatzen diren gaiak 
gai-zehatz moduan ageri dira, gehienak Kuriositateak deitu zaion gai zehatzean sartu 
diren bitartean.

Lurraldetasunaren ikuspegia gehitzean ere, zenbait titular eremu fisiko bati atxikitzeko 
zailtasunak daude, baita Euskal Herriarekin zerikusirik duen edo ez erabakitzeko. 
Afera honi erantzuteko, Berria egunkariak Euskal Herria kontzeptuari emandako 
logika (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa -edo Nafarroa Garaia-, Nafarroa 
Beherea eta Zuberoa dira Euskal Herriko herrialdeak) erabili da, baita Berria-k 
euskal herritar kontzeptuari emandakoa ere (Euskal Herrian jaioa edo Euskal Herriko 
herritarra, euskalduna nahiz erdalduna izan). Hots, Euskal Herriko berritzat joko da 
Euskal Herriko eremu fisikoan gertatutakoei, baita euskal herritar bati gertatutakoak 
ere. 

Abiapuntu honekin, zazpi lurraldeetan esperimentatzen ez diren zenbait berri, 
Euskal Herriako berritzat hartu dira. Ondorioz, Euskal Herriko barne lurraldetasunak 
duen ikusgarritasun eredua aztertzerakoan, «EAE, Nafarroako Foru Aldundia eta 
Iparraldea» parametroei, laugarren kategoria bat gehitu zaio, «Euskal Herria» dena. 
Bertan, Euskal Herriko lurralde zehatz batean kokatu ezin diren berriak daude, baita 
edozein euskal herritarrarekin zerikusia duten titularrek ere. Laugarren kategoria 
honetan dauden titular guztiak letra etzanez agertzen dira lehen eranskinean zehar. 
Horrenbestez, titularren zerrenda eraikitzeko irizpidea, gaiaren araberakoa izateaz 
gain, izaera nazionalari ere erreferentzia egiten zaio, titularren identifikazioa eta, 
azken finean, datuen azterketa errazteko asmoz.

Gai instituzionaletan ematen den pertsonifikazioa aztertzean, politikariak bi pertzepzio 
maila desberdinetan ikusarazten direla azpimarratu beharra dago. Batetik, hainbat 
titularretan erantzukizun maila desberdinak dituzten  politikariak hitz egiten agertzen 
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dira, erdigunean pertsona eta bere hitzak aldi berean daudelarik. Eta bigarrenik, 
pertsonak bakarrik agertzen dira, haien presentzia mediatikoa irudian soilik oinarrituz. 
Logikoa denez, politikariek titularretan hitz egiten ateratzen direnean, esposizio maila 
handiagoa dute haien irudia bakarrik agertzen denean baino. Irreala izango litzateke 
esatea, beraz, egunero hitz egiten aurkezten den politikari batek, jendearekiko 
ikusgarritasun maila berdina duela egunero bere irudia  bakarrik –eta ez diskurtsoa- 
ateratzen den politikariarekin alderatuz gero. 

Arazo honi aurre egiteko, ponderazio sistema bat eraiki da, nork duen bizibilizazio-
maila handiena modu egokian argudiatu ahal izateko. Hasteko, bi taula osatu dira, titular 
anitzetan politikariak agertzen direlako – bai hitz egiten baita soilik irudiaren bitartez 
ere- baina beste hainbat titularretan Eusko Jaurlaritzaz hitz egiten baita, kolektibo gisa. 
Azken titular hauek, hortaz, bigarren taula batean sartu dira, Eusko Jaurlaritza osatzen 
duten politikariak egongo direnak eta, aldi berean, titular horietan irudiaren bitartez 
banatzen den haien arteko ikusgarritasuna azalaraziz. Gauzak honela, politikari bati 
puntu oso bat aitortuko zaio hitz egiten ateratzen den aldi bakoitzean. Era berean, 
gai instituzionalen  titular batean bere irudia bakarrik agertzen denean, 0,5 puntu 
gehituko zaizkio. Bigarren taulari dagokionez, logika berbera erabiliko da, hots, bere 
irudia agertzen den momentu bakoitzeko 0,5 puntu gehiago izango ditu.

Ikerketa prozesuari dagokionez, nabarmendu behar dira eman diren oztopo 
garrantzitsu batzuk. Ikerketaren edukian oinarrituz, lan honen aldez aurreko 
planteamenduan esan den bezala, Teleberriko titularrak egunerokotasun arruntean 
zegoen denbora-epe batean aztertu nahi ziren. Bi gertaerek, ostera, abiapuntu hau 
guztiz baldintzatu dute. Coronavirus-a izan da lehena, Euskal Herrira oraindik iritzi 
ez zen arren, Teleberriko titularretan pisua hartzen joan da, 40 titular izanik guztira. 
Honek, hortaz, egunerokotasunak izan behar zuen izaera normalizatua nolabait 
aldatu egin du. Baina zentzu honetan gehien eragin duena Zaldibarreko gertakaria 
izan da, zalantzarik gabe. Gertakari hau, aztertutako 11. egunean gertatu arren, une 
horretatik aurrera etorri diren titular guztiak baldintzatu ditu, izugarrizko inpaktu 
mediatikoa izanik. Ondorioz, bi gai hauek denbora-epe berdinean gertatu izanak, lan 
honek eskatzen zuen testuinguru komunikatiboan eragozpen argiak eragin ditu.

Zaldibarreko gertakariak, aldiz, ate berri bat ireki du. Teleberriko titularrak egoera 
normalizatu baten ikertzeko interesetik, titular horiek krisi egoera batean aztertzeko 
aukera ezin hobea eskaini du. Hau da, Zaldibarreko gertakariak, instituzioen rola 
mahaigaineratzeaz gain, Teleberriko agendan eragin du, Teleberria behartuta egon 
delarik  krisi egoera honi maila komunikatiboan ikusgarritasuna emateko. Hortaz, 
gai honetan krisi izaera duen testuinguruan zer nolako tratamendu mediatikoa egon 
den ikertzeko aukera bezala hartu da. Horrela, titularren azterketa gorpuzterakoan, 
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Zaldibarreko gaiak bere leku propioa merezi duelakoan nago. Ondorioz, berri 
instituzionalak aztertzerakoan, Zaldibar gaiaren presentzia ere kontuan hartuko da. 
Baita pertsonifikazioaren atalean ere, Zaldibar gaian bakarrik ematen den politikarien 
pertsonifikazio eredua aztertzeak merezi du.

Ikerketa prozesuan egondako beste oztopo bat, Teleberrien grabaketak burutzea izan 
da. EITB-ko webgunetik azken 7 egunetako titularrak bakarrik ikusi ahal dira «A la 
carta» atalean; eta hauek deskargatzea ezinezkoa da. Gauzak honela, lehen egunetako 
grabazioak kalitate baxukoak dira, grabatzeko kamera arrunt batekin ordenadorea 
grabatzen aritu izan naizelako, horrek dituen ondorioekin (kanpoko soinua, irudiaren 
kalitate eskasa, grabazio horiek kargatzeko denbora asko…). Zorionez, bostgarren 
egunerako metodo bat ikasi nuen Teleberriak Internetetik ikusten ziren bitartean, 
ordenadoretik bertatik grabatu ahal izateko; hortaz, 32 egunetako grabazio gehienak 
ehuneko ehunean ditut. 

Bukatzeko, azken hilabeteetan Covid-19-a dela eta sortutako egoera sozialak, 
baldintzatu egin dio marko teorikoa aberasteko prozesuari. Liburutegira ezin 
joateak, tutorearen liburuak edota dokumentu fisikoak ezin jasotzeak, besteak beste, 
eragozpen argiak izan dira kalitatezko bibliografia bat eraikitzeko. Hau esanda, eta 
egoera normal baten akatsak daudela jakinik, krisi egoera batean oraindik eta akats 
gehiago egotea normala dela uste dut, nire iritzi apaletik.
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Euskal Herriko lurraldetasunaren ikuspuntuarekin hasi baino lehen, ikerketa honen 
denbora epe osoa aintzat hartuz,  Teleberriak eskaini duen lurraldetasun eredu 
orokorra plazaratzea beharrezkoa da. Euskal Herriak titularretan izan duen esposizio 
maila  hobeto ulertzeko, lagungarria izango da aldez aurretik mapa orokor bat 
izatea. Era honetan, Euskal Herria testuinguru gisa duten titularrak aztertzean, mapa 
orokorraren zein portzentaiaz zehazki hitz egiten ari den jakingo da.

Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra bitartean, Teleberrian 357 titular egon dira guztira. 
Hortaz, 32 egun hauetan, batez beste 11,15 titular egon dira egun bakoitzean. 
Hurrengo grafikoan, Teleberriko titular guzti hauek «Euskal Herria; Espainia; Europa; 
Mundua» parametroetan sailkatuta  eskaintzen dira.

3. Irudia; Iturria: Nik neuk egina
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357 titular daude guztira eta horietatik 251 dira Euskal Herriko gaiekin zerikusia 
dutenak. Hau da, urtarrilaren 27tik otsailaren 27ra aurkezten diren titular guztien 
%70,3-ak Euskal Herria du interes eremu bezala. Hau da, ikerketa honek zehaztu 
duen denbora epean, Teleberriak, batez beste, eskaini dituen 10 titularretik 7-k dute 
Euskal Herria testuinguru gisa.

5.1 EUSKAL HERRIA
Aurreko datuak behin ezagututa, titular guztien azterketa burutzeko erabiliko dudan 
lehen ikuspuntua honakoa izango da: hilabete honetan dauden 357 titularretatik 
zenbatek dute Euskal Herria testuinguru gisa? Hau da, berri guztietatik zenbatek 
dute zerikusia EAE, Nafarroako Foru Aldundia edo Iparraldearekin? Ondoren, 
titular horien azterketarekin abiatuko naiz, lurraldetasunaren araberako analisia 
eginez. Modu honetan, Euskal Herriak dituen hiru administrazio eremuek zenbateko 
esposizio maila duten nabarian geratuko da, baita haien arteko desorekak –baldin 
badaude- mahai gaineratu ere. Atal honi honako iker galdera dagokio: Zer da Euskal 
Herria Teleberriaren titularretan? Zein lurraldek du protagonismo gehien, eta 
beraz, esposizio maila handiagoa, Teleberriko titularretan transmititzen den agenda-n?

357 titularren sailkapena egitean, ikusi ahal izan da badaudela batzuk Euskal Herriarekin 
zerikusia dutenak baina ezin daitezkela fisikoki eremu batean edo bestean definitu 
-metodologia atalean aurreratu den bezala-. Esate baterako, gatazka politikoa gaiari 
buruz bi titular daude (Albert Pla aske gelditu da; ongi etorriengatik 11 pertsona zitatu 
direla Audientzia Nazionalera joateko). Hauek Euskal Herriarekin zerikusia dute, eta 
beraz, lehen ikuspuntuari dagokionez Euskal Herriko titularren barruan geratuko dira. 
Baina bigarren sailkapenean ezin zaie Euskal Herriko eremu geografiko bateri ala 
besteari atxikitu, modu honetan, bigarren ikuspuntua garatzeko «EAE / Nafarroa / 
Iparraldea » eskemari laugarren eremu bat gehituko zaio, «Euskal Herria» deituko 
dena. Eremu honek, hortaz, Euskal Herriko gune fisiko zehatz bati atxikitu ezin 
zaizkion titularrak barnebilduko ditu. 

Beste adibide bat, Aita Mari euskal itsasontziaren jarraipena izango litzateke, 
mediterraneoan burutzen dituen erreskate humanitarioak aurkezten direlako, 
besteak beste. Guztira 5 titular dira Aita Mariren inguruan hitz egiten dutenak, hauei 
ere ezinezkoa izanez Euskal Herriko lurralde fisiko bat adjudikatu; horrela, lehen 
ekuazioan Euskal Herriko gai moduan sartuko da, bigarrenean «EAE / Nafarroa / 
Iparraldea/ Euskal Herria » sailkapenaren laugarren kategorian egongo delarik. 
Bigarren mailako berriak Euskal Herrian gaian ere berdina gertatzen da, «eguraldia», 
«urteurrenak» eta hainbat «gertakari» -25 titular guztira- ezin baitira geografikoki 
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lurralde konkretu batean kokatu; bigarren iker galderari erantzuteko, beraz, «Euskal 
Herria» taldean egongo dira. Euskara gaiak osatzen duten zazpi titularrek ere egoera 
honetan daude; Euskaltegietan eskaintzen ari diren erraztasunei buruz mintzo den 
titular bat eta Euskararen jatorriaren inguruko grafito «manipulatu»-en harira, ireki 
den «Iruña-Veleia kasua» deitu zaion prozesu judizialaz hitz egiten duten sei titular 
dira, Euskara gaiaren barruan daudenak; zazpi titular hauek ere «Euskal Herria» 
kategorian sartuta egongo dira. Azkenik, Euskal Herriko Greba Orokorra-ren gaia bost 
titularretan aurkezten da, lurraldeen arteko desoreka informatibo adierazgarririk 
egon gabe. Ondorioz, laugarren titular-multzoaren baitan egongo dira bost titular 
horiek ere.

Argipena behin azalduta, Euskal Herriko lurraldetasunaren araberako azterketa 
egiteko, esan berri den eskema erabili da: «EAE/Nafarroako Foru Aldundia/
Iparraldea/Euskal Herria» eskema, alegia. Jarraian aurkezten diren grafikoetan ikusi 
ahal dira emaitzak:

4. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Datuetan oinarrituta, Euskal Herriarekin harremana duten titular gehienak (182), 
Euskal Autonomia Erkidegoarekin zerikusia dutenak direla ondorioztatu daiteke, 
zehazki, Euskal Herriko 251 titularren %72,5-a EAEri dagokio; Ondoren, Euskal 
Herriaren geografian definitu ezin daitezkeen titularrak (55) dira presentzia gehien 
dutenak, Euskal Herriarekin zerikusia duten 251 titularren % 21,91-a, lurralderik 
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gabeko titularrak osatzen dutelarik, hain zuzen ere.  Ostean, Nafarroako Foru 
Aldundiari dagozkion titularrak (14) daude, konkretuki,  Euskal Herria interes eremu 
gisa duten titular guztien %5,5-a  izanik Nafarroako Foru Aldundiaren lurraldeari 
dagokiona. Azkenik, Iparraldeari buruz titularrik ez dago, hau da, ikerketa honen 
denbora epean esposizio maila gutxien izan duen Euskal Herriko lurraldea Iparraldea 
izan da, berririk plazaratu ez baitira.

Laburbilduz, ikerketaren lehen atal honetako datuak behin mahai gaineratuta, 
Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra eskaini diren 10 titularretatik 7, batez beste, 
Euskal Herriarekin zerikusia izan dutela esan genezake. Halaber, Euskal Herriko 
titular horietatik, Iparraldearekin harreman zuzena duten titularrik ez dagoela daturik 
esanguratsuena izango litzateke. Azpimarratzekoa ere, titular horien barruan EAE-k 
duen protagonismoa, 10 «euskal titular»-retatik 7 titular baino gehiago erkidego 
honek errepresentatzen duelako. 

5.2 EUSKAL HERRIA GAIKA
Hurrengo atalean Euskal Herriari buruzko titularrak ere izango dira ikerketa objektua; 
kasu honetan, aldiz, titularrak gai desberdinetan sailkatuta egongo dira. Pisu gehien 
duten gaiak ikustea izango litzateke erabaki honen atzean dagoen helburua. Hots, 
Teleberrien titularretan zer da Euskal Herria gaika? Behin euskal lurraldetasunak 
duen esposizio-banaketa eredua aztertuta, informazioaren erakusketa eredua da 
erdigunean jarri nahi dena.

Horretarako, metodologia atalean azaldu den bezala, badaude zenbait titular gai 
baten baino gehiagotan sartu direnak, titularrak berak bi gaiak jorratzen dituelako 
bai mezuari edota irudiari dagokienez ere. Berri instituzionalak;Eusko Jaurlaritza  gaia 
da adibiderik garbiena, berez 64 titularretan dagoelako administrazio desberdinen 
presentzia, baina 46-tan bestelako gaiak dira berriaren erdigunean daudenak, 
administrazio publikoa nolabait bigarren maila batean dagoelarik. Hortaz, 2.3 
puntuan gai instituzionalak aztertuko dira, Euskal Herriko instituzioak agertzen diren 
64 titularrak kontuan hartuz. Oraingo gaien analisia egiteko, aldiz, Eusko Jaurlaritza 
protagonista den titularrak (18) erabiliko dira, beste 46-ak gai desberdinetan 
bananduta egongo diren bitartean. Arrazoi honengatik, eranskinetan datorren gai-
zerrendan, Berri instituzionalak gaiko 46 titular kolore morez aurkezten dira, bestelako 
gaietan ere agertzen direlako, alegia.
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Bestalde, Brexit-aren gaiak bederatzi titular ditu -aztertu den hilabetean zehar-, horien 
artean, Brexit-ak euskal arrantzaleei eragin ahal dien egoeraz hitz egiten duen gai bat 
dagoelarik. Gai hau, noski, Euskal Herria kategoriaren barruan egongo da.

Erakusten den lehen emaitza taula, aurreneko azterketa ikuspuntua (lurraldetasuna) 
eta bigarren atal honen arteko zubia izango litzateke «EAE/ Nafarroa/Iparraldea/
Euskal Herria» logika duelako eta, era berean, titularrak gaika sailkatuta baitaude.

Lehen zutabean, Euskal Herriarekin zerikusia duten 251 titularrak gai zehatzetan 
sailkatuta egongo dira, bigarren zutabean gai zehatz bakoitzak guztira zenbat titular 
dituen erakusten duen bitartean. Badaude hiru gai – Coronavirus, Emakumea, Brexit 
– haien titular gehienek Euskal Herritik kanpoko testuinguruan kokatzen direla, 
ikerketaren atal honetan alboratuta geratuz.

Honekin batera, lurraldetasunaren azterketan erabilitako kategorizazioan oinarrituz, 
titular hauen sailkapena burutuko da.

1. Taula; Iturria: Nik neuk egina
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Orain bai, aurrekanpaina esentzia izan duen hilabetean Teleberria aztertzeko unea 
da,  titularretan egondako gaien arteko oreka azaleratuz. Lehenengo zeregina berri 
bakoitza taldekatzea izan da, hau da, gaiak definitzea. Bi maila desberdinetan burutu 
da lan hau: Alde batetik, Euskal Herriarekin zerikusia izan duten titular guztiak (251) 
bost gai nagusitan orokortu dira. Bestaldetik, titular horiek 22 gai zehatzagotan 
banandu dira, emaitzetan gai konkretuagoak alderatu ahal izateko eta, era berean, 
gaien perspektiba duen azterketa bera, sakonagoa izan dadin. 

Honako hauek dira gai zehatzak, parentesi artean dauden zenbakiek gai bakoitzak 
dituen titularrak esaten dutelarik :

– Coronavirus-a(9) – Euskal Herriko aktualitatea eta politika(16) 

– EAEko hauteskundeak(26) – Eusko Jaurlaritza(18) – Emakumea(5) – Euskara(7)

– Greba orokorra(5) – Etxebizitza(3) – Erlijioa(1) – Gatazka politikoa(2) – Zaldibar(68)

– Urteurrenak(8) – Eguraldia(7) – Garraio istripuak(10) – Suteak(3) 

– Heriotzak/Hilketak(4) – Atxiloketak(5) – Erreskateak(1) – Arte esposizioak/Opera(7)

– Brexit-aren eraginak(1) – Kuriositateak/Gertakari ez-esanguratsuak(30) 

– Euskal Herriko ekonomia(15) 

Esan bezala, 22 gai hauek bost gaietan ere sailkatu egin dira, informazio berdina maila 
orokortuago batera eroateko eta bi ikuspuntu desberdinetatik aztertu ahal izateko, 
ariketa bera aberatsagoa bilakatzeko xedearekin. Hauek dira bost gai orokorrak:

– Coronavirus-a(9) – Euskal Herriko lehen mailako berriak(73) 

– EAEko  hauteskundeak(26) – Zaldibar(68) – Euskal Herriko bigarren mailako berriak(75)



43

TELEBERRIKO TITULARREN AZTERKETA

5.2.1 Euskal Herria gai zehatzetan

Emaitzen irakurketa osatuago bat eraikitzeko, grafiko hauek erabiliko dira, informazio 
guztia era argiago batean aurkeztuz:

5. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Grafiko honi esker irakurketa anitz egin daitezke. Hasteko, Zaldibarren gertatutakoak 
titularrek duten denbora tartea guztiz baldintzatu duela gogoratu beharra dago, 
eta aldi berean, lan honek aldez aurretik lortu nahi zituen helburuetan ondorioak 
sortu ditu. Titularren sekzioak eskaintzen duen informazioaren esposizio banaketa 
testuinguru naturalean ikertzea, ezinezkoa bihurtu da, Zaldibarreko aferak sozialki 
izan duen garrantzia eta inpaktuagatik eta, batez ere, Teleberriaren aurrekanpainaren 
testuinguru komunikatiboa baldintzatuta geratu delako. Datuetan ere igarri dezakegu, 
Zaldibar gaia 68 titularrekin lehen postuan baitago, aztertu diren egun guztien 11. 
egunean gertatu arren. Ikerketa lan oso bat egin ahal izango litzateke Zaldibarreko 
gaia bakarrik hartuz, honek duen garratzi soziala, komunikatibo eta politikoarengatik. 

Hau esanda, beste gaien ikusgarritasun  maila ikusirik, azpimarratzekoak diren zenbait 
datu daudela ikus daiteke. Lehenik, aurrekanpainan egon arren, hauteskunde edota 
aktualitate politikoaren inguruko berriak ez daude lehendabiziko postuan. Kuriositateak 
deitutako gaia da lehen postuan dagoena –Zaldibar gaia alboratuz- . Gai honen 
barruan bigarren mailako berri batzuk daude, bestelako – humorezko, morbozko, 
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folklorezko …- programetan agertu daitezkeen berriak izanik bertan daudenak. Jai 
herrikoien jarraipena egiten da, egunero gertatzen diren bitxikeriak aurkezten dira, 
hots, euskal herritarren egunerokotasun politikoan eragiteko ahalmena ez duten 
gertakariak dira Kuriositateak gaia osatzen dutenak. Etxera egunero dirua eroateko 
errealitatean eskua sartzeko ahalmena ez duen informazioan datza gai honetan 
dagoen titular bakoitza. Grafikoan badaude bestelako gaiak bigarren mailako berriak 
izan daitezkeenak, baina ez dute hauek bezalako entretenitzeko helburu maila. Hau da, 
Eguraldia, Garraioetan izandako akzidenteak, Suteak edota Arte esposizioak, bakoitza gai 
bat moduan aurkezten da momentu honetan, euskal herritarron egunerokotasunean 
Kuriositatea deitutako gaian dauden berriak baino interes maila handiagoa dutelako, 
eta hauek duten entretenitzeko esentzia ez delako hain indartsua. Bigarren mailako 
azterketa burutzerakoan, ordea, aipatutako gai zehatz hauek Euskal Herriko Bigarren 
mailako berriak gai orokorrean sartuta egongo dira.

Grafikoaren irakurketarekin jarraituz: EAEko hauteskundeei buruz hitz egiten 
duen gaia bigarren postuan egongo litzateke, Eusko Jaurlaritza, Aktualitate politikoa 
eta Ekonomia gaiekiko zortzi, hamar eta hamaika titular gehiago izanik. Azken hiru 
hauek lehen mailako berriak kontsideratuko dira hurrengo atalean, euskal herritarron 
eguneroko bizitzan eragin zuzena duen informazioa eskaintzen delako titular hauetan. 
Aztertu den hilabete honi buruz, esan genezake Teleberriaren titularrak gai zehatzetan 
sailkatuta, ikusgarritasun maila gehiago izan duten bost gaietatik hiru, lehen 
mailako berriez osotutako gaiak direla. Baina, aldi berean, azpimarratu beharko 
litzateke bost gai horietatik esposizio maila handiena Kuriositateak gaiak izan duela, 
bigarren mailako berriez osotutako gaia, alegia.

Euskarak hilabete honetan duen rola ere aipatu beharra dago. Grafikoan, erdiko 
postuetatik dagoela ikusi daiteke. Baina gai honen edukiari erreparatuz gero, Euskara 
gaiak dituen zazpi titularretatik sei, Iruña-Veleia kasuari buruz mintzatzen direla ohartu 
gaitezke. Euskarak Euskal Herrian duen errealitateaz ez da apenas hitz egiten, titular 
bakarrean lantzen da Euskaltegietan ematen ari diren erraztasunak. Horrenbestez, 
Euskarak Euskal Herriko egunerokotasunean, hizkuntz gisa duen jarraipena ez da 
ikusten Teleberriko titularren agenda-n. Bere jatorriaren inguruan eman den 
prozesu judiziala, Euskara gaiaren %85,71-a da; eta Euskarak, euskal herritarron 
egunerokotasunean duen paperari buruz titular bakarra dagoenez, Euskara azken 
postuan dagoela esan genezake, titular gutxien duen gaia izango zelako.

Titularren tematizazioa, maila zehatzean egiteak islatu duen beste datu interesgarria, 
Hego Euskal Herria osoan egin den Greba Orokorrari egin zaion esposizio mediatikoa 
izan da. Ekainaren 30ean burutu zen lanuzte honen gaiak 5 titular izan ditu hilabete 
honetan, horietatik lau 30eko Teleberrian –greba egunean- izan direlarik. Bostgarren 
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titularra aurreko egunekoa da, mobilizazioak hasi zirela azalduz. Harritzekoa da euskal 
herritarrei greba orokorrera deitu zaien egunetik aurrera, aipamenik ez egitea 
euskal telebista publikoko Teleberrian, honek duen interes informatiboagatik eta, 
batez ere, euskal herritarren eguneroko bizitzarekin harreman zuzena duten gaiak 
mahai gaineratzeko aukera izan zelako – pentsioak, lan-erretiroak, erreforma laborala, 
lanaldiak, etxeko lanak, zaintza lanak, gutxieneko soldata, kontratazioan sexua 
bezalako aldagaien araberako diskriminazioa, etb.-. Beste gaiekin alderatu ezkero, 
nabarmenagoa da albistegietan eraiki den desoreka. Esate baterako, Teleberriak 
berak badu egunero eguraldiari buruz mintzatzeko denbora epe propio bat, hala 
ere, titularretan gehiago dira eguraldiari buruzko titularrak (7) Greba Orokorra 
lantzen dituztenak  baino. Perspektiba honekin jarraituz, Arte esposizioak eta Opera 
bezalako berriek (7), Greba Orokorra bat baino ikusgarritasun gehiago izan dute. 
Honi gehitzen baldin badiogu Kuriositateak gaia lehen postuan dagoela, Teleberriak 
Euskal Herriko komunitatearen aurrean ezartzen duen agenda-n, badirudi informatzea 
baino entretenitzea helburu duten gaiak direla pisu gehien dituztenak.

5.2.2 Euskal Herria gai orokorretan

Duda hau argitzeko beharrezkoa da datu eta ikuspuntu gehiago izatea esku artean. 
Horretarako, azterketa hurrengo mailara pasako da, titularrak gai orokorragoetara 
bilakatuz. Hasteko, 5 gai orokorrak gogoratuko dira, bakoitzak bildu dituen gai 
zehatzak erakutsiz.

Coronavirus-a (9) Coronavirus-a 

Euskal Herriko lehen mailako berriak (73)

Emakumea, Euskara, Greba Orokorra, 
Etxebizitza, Erlijioa, Eusko Jaurlaritza, Gatazka 
politikoa, Aktualitatea eta politika, Ekonomia, 
Brexit-aren eraginak

EAEko hauteskundeak (26) EAEko hauteskundeak

Zaldibar (68) Zaldibar

Euskal Herriko bigarren mailako berriak (75)

Urteurrenak, Eguraldia, Garraio istripuak, 
Suteak, Heriotzak/Hilketak, Atxiloketak, 
Erreskateak, Arte esposizioak/Opera, 
Kuriositateak

2. Taula; Iturria: Nik neuk egina

Coronavirus-a gaia bakarrik gelditu da, batez ere, ikertu nahi izan den denbora tartean 
oraindik ez zuelako pisurik izan hedabide nagusietan, ezta Teleberrian ere. Gai 
honek izan dituen titular guztietatik (40) gehienak, Euskal Herritik at gertatzen ari 
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zenaren harira eraiki dira. Berrogei titular horietatik bederatzi bakarrik sartu ahal 
dira Euskal Herriko markoan, oraindik positiborik ez dauden bitartean. Momentu 
horretan, hortaz, mundu mailan ardura eta pisua izaten hasi zen gai honek, baina 
Euskal Herriko komunikabideen agendan oraindik sartzeko zegoen. Hau da, ikertu 
den denbora tartean izandako testuinguru komunikatiboan oinarrituz, Coronavirus-
aren inguruko Euskal Herriko titularrak ezin dira lehen mailako berritzat hartu, ezta 
bigarren mailako berritzat ere.

EAEko hauteskundeak gaiak ere maila orokorrago honetan era indibidualean agertzea 
merezi du. Gai honetan, pertsonalizazioa da nagusi eta alderdi politiko ezberdinek 
aurkeztu dituzten lehendakarigaiak dira berrien fokoa dutenak, baita alderdi batzuek 
izan dituzten barne liskarrak ere (Alfonso Alonso PP-n  eta Lander Martinez Elkarrekin 
Ahal Dugu-n). Hauteskunde kanpaina batek duen giroa antzematen  hasten da, baina 
edukian –ezaugarri edo proposamen politikoetan- sartu gabe. Hauteskunde egunari 
buruzko titularrak ere badaude bertan, baina interesa pizteko lengoaiarekin, eduki 
politikorik gabe. Hortaz, lehen mailako berrien transzendentzia erakusten ez duten 
berriak dira, baina une konkretu batean EAEko jendartea politikoki errepresentatzen 
dituzten alderdi politikoen egoera helarazten dutenez, gai honek tematizazio maila 
honetan bere espazio propioa behar du.

Gai orokorren antolaketa behin argudiatuta, lehen mailako berrietan jarriko da arreta, 
horretarako, honako bi grafikoen laguntza izanez:

6. Irudia; Iturria: Nik neuk egina
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7. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Bi irudi hauen bitartez, lehen mailako berriak gorpuzten duten gaien arteko 
polarizazioa ikusi daiteke. Eusko Jaurlaritza, Aktualitatea eta politika eta Ekonomia 
gaiek hamabost titularretik gora ditu bakoitzak, beste zazpi gaiek  8 izatera heltzen ez 
diren aldi berean. Bigarren grafikoan ongi nabarmentzen da desberdintasun hori: zazpi 
gai bateratu dira eta beste hiru gaiek dituzten titularren erdira ere ez dira heltzen. 
Emakumea, Euskara, Greba Orokorra, Etxebizitza, Erlijioa, Brexit-a  eta Gatazka politikoa 
gaiak batera, lehen mailako berrien %32-a islatzen dute. Beste hirurak bakarrik, talde 
multzo honen %68-a dira, lehen mailako berriak deitutako gai orokor honetako gai 
nagusiak direla ondorioztatuz.

Eusko Jaurlaritzaz, Euskal Herriko aktualitate politikoaz eta Euskal Herriko ekonomiaz 
hitz egiten duten titularrak lehen mailako berrien gehienak direla ikusi ondoren, 
ariketa berdina egingo da Euskal Herriko bigarren mailan dauden berriekin, haien 
artean zer nolako sinergia dagoen aztertzeko. Gero, Euskal Herriarekin zerikusia 
duten gai orokorren arteko alderaketa osatuko da.
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8. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Espero zen bezala, hilabete honetako Teleberrien titularretan, Kuriositateak gaiak 
bigarren mailako beste edozein gaik baino 3 bider gehiago - gutxienez- du; aldi 
berean, bestelako gaien artean desoreka adierazgarririk ez dagoela ondorioztatu 
daiteke. Argitu ere, hauen arteko sinergiak berez ez direla lan honen ikerketa gaia, 
baizik eta gai orokorren arteko alderaketa burutzea, hots, Euskal Herriko bigarren 
mailako berriek zer nolako pisua duten beste gai orokorren artean. 

9. Irudia; Iturria: Nik neuk egina



49

TELEBERRIKO TITULARREN AZTERKETA

Baditugu Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra Teleberriak aurkeztu dituen Euskal Herriari 
buruzko titular guztiak (251) bost gai orokorretan sailkatuta. Bigarren mailako 
berriek esposizio maila handiena dute, hau da, eduki politikoa eta ekonomikoa ez 
duten berriak dira ikusgarritasun gehien dutenak. Bigarren postuan lehen mailako 
berriak egongo ziren, gizartea politikoki, instituzionalki  eta ekonomikoki egituratzen 
dituzten ezaugarrien inguruan aritzen diren berriak errepresentatzen dutelarik.

Aurrekanpaina testuinguru honetan, EAEko hauteskundeetan parte hartuko duten 
alderdi politikoei buruz mintzatzen diren titularrak, aipatutako bi gai orokorren  titular 
kopuru erdira ere ez dira heltzen. Ondorioztatu daiteke, hortaz, foko mediatikoa 
oraindik ez dagoela Apirilaren 5ean ospatuko ziren hauteskundeetan. Goaz, baina, 
azken grafikoa ehunekoen eskematik analizatzera, bestelako irakurketak egin 
daitezkeen ala ez konfirmatzera.

10. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Azpimarratu beharra dago, berriz ere, Zaldibarren gaiak izan duen inpaktua. Gertakari 
hau gertatu ez balitz, gai honek izan dituen titularrak, beste gai orokorren artean nola 
banatuko ziren ezinezkoa da kalkulatzea. Dena den, atal honetako lehen lerroetan 
planteatutako galderari –zer da Euskal Herria gaika?-  lortutako datuetan oinarrituz 
erantzuteko ahalmena dago. Lehenik eta behin, esan euskal telebista publikoko 
Teleberriak bigarren maila batean dauden titularrak direla gehien aurkezten dizkionak 
euskal jendarteari, Euskal Herriarekin zerikusia duten titular guztien ia %30-a izanik.
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Gero, lehen mailako berriek dute pisu mediatiko gehien, hamar titularretatik 2,9 
izanez gai transzendenteak jorratzen dituzten titularrak. EAEko hauteskundeak gaiak, 
euskal gai orokorren %10,35-arekin, hirugarren gai orokorra izango litzateke -Zaldibar 
alboratuz-. Datu honek baiezta  dezake hauteskunde kanpainek izaten duten klima 
mediatikoa jadanik sartuta dagoela Teleberrian, honen agenda-ezarpen ereduan 
hauteskundeen gaiak pisu esanguratsua baitu. 

Azkenik, Coronavirus-aren gaia egongo litzateke. Oraindik Euskal Herrian positiborik 
ez dauden bitartean, Teleberriko titularretan hemengo egoerari buruz informatzen 
hasi besterik ez da egin, Euskal Herriko gaien %3,5-a ordezkatuz. 

5.3 EUSKAL HERRIKO BERRI INSTITUZIONALAK
Euskal Herriarekin zerikusia duten 251 titularrak lurraldetasunaren eta gaien arabera 
ikertu ostean, oraingo honetan berri instituzionalak izango dira abiapuntua. Ikerketa-
lan honetan definitutako 32 egunetan agertzen diren berri instituzionalak, bost 
bloketan jorratuko dira, analisi maila orokor batetik hasiz eta ezaugarri zehatzetan 
bukatuz. Horrenbestez, bost ikuspuntu hauek erabiliko dira 4.3 atala biribiltzeko: 

Lehena, Teleberriko titularretan Euskal Herriko errealitate instituzionalaz hitz 
egiten duten titularren pisua zein den jakitea da, bestelako gaiekin konparaketa 
burutuz; horretarako, noski, izaera instituzionala duten eta ikerketaren aurreko 
ataletan hainbat gai zehatzen baitan egon diren titularrak, oraingoan gai instituzional 
bezala kontsideratuko dira.  

Jarraian, Euskal Herriko administrazio egitura desberdinen irudi mediatikoa ezagutzea 
helburu duen analisia gauzatuko da. Kasu honetan, administrazio maila desberdinek 
titularretan duten esposizio-maila alderatuko da, Udaletxeak, Aldundiak, 
Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak izandako espazio mediatikoa, hain 
zuzen ere.

Hirugarren blokeari dagokionez, gai instituzionalak gaika aztertuko dira. Aurreko 
blokean parte hartu duten administrazio egitura desberdinak bateratuta, titularretan 
izaera instituzionala duten titular guztiei (64), zein gaiekin harremanetan 
jartzen zaien ikusi ahal izateko.

Laugarren blokean, arreta Eusko Jaurlaritzan jarri eta gaika aztertuko zaio; ikuspuntu 
honen bidez, Teleberriaren titularretan Eusko Jaurlaritzari zein gaiekin lotzen 
zaion ikusi ahal izango da, euskal exekutiboaren gainean transmititzen den irudia 
hobeto ulertzeko asmoz.
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Eta azkenik, euskal instituzioak agertutako titularretako pertsonifikazio eredua 
nola gauzatzen den ikusi nahi da. Helburu honi erantzuteko, izaera instituzionala 
duten titularrak, erdigunean jarri eta bertan agertutako politikariak izango dira 
azterketa objektua. Horrela, ikertu den denbora epean zehar, instituzioen irudi 
mediatikoa noren edo nortzuen irudiarekin harremanetan jarri den azalarazi nahi da. 

Ikuspuntuak behin azalduta, argitu behar da, berri batek izaera instituzionala izango 
duela Eusko Jaurlaritza, edozein aldundi eta udaletxeen seilu ofiziala duenean, beraz, 
lege hau betetzen duten titular guztiak ikerketa objektua bihurtuko dira hurrengo 
ataleko lehen zatian. Lehen ikuspuntuarekin hasi aurretik, hortaz, gogoratu atal 
metodologikoan azaldutakoa: eranskinetako Berri instituzionalak;Eusko Jaurlaritza gaian 
dauden titular guztiak (64) hartuko direla, alegia, nahiz eta bestelako gai batzuekin ere 
harremana izan. 

5.3.1 Berri instituzionalak Teleberriko titularretan 

Argitu den bezala, lan honen eranskinetan dagoen  titularren zerrendan, Berri 
instituzionalak gaian, 46 titular kolore morez agertzen dira. Titular hauek, orain arte 
bestelako gaietan txertaturik egon direnak dira, beste gaietan ere morez seinalatuta 
dauden bitartean. Gauzak honela, lehen ikuspuntuaren garapenarekin abiatzeko 
beharrezkoa da 64 titularrak erabiltzea.

64 titular hauetatik 61 zehatz mehatz, aurreko ataletako lehen mailako berriak  gai 
orokorraren barnean egon dira. Beste hiru titular, ostera, Kuriositateak gai zehatzaren 
baitan egon dira une honetara arte. Zehazki, Otsailaren 26an Ana Ferrer-ek Eusko 
Jaurlaritzak ematen duen Ignacio Ellacuria sariaren irabazlea izan dela, Bilboko Udalak 
kartel polemiko bat kaleetatik kendu behar izan duela, eta Gaztelugatxera sartzeko 
Bizkaiko Aldundiak mugak jarri dituela azaltzen dituztenak dira, Lehen mailako berriak 
gai orokorrean sartu ez diren titular bakarrak. Titularren mugimendu honek, beraz, 
ez du eragin adierazgarrik izan maila orokorrean egindako azterketaren emaitzetan. 

Lehen bloke honetan, Euskal Herriko informazio instituzionalaren esposizio maila 
ezagutu nahi da; horretarako beharrezkoa da titular hauek gai orokor baten bildu 
ondoren, orain arte plazaratu diren bestelako gai orokorrekin konparaketa bat 
egitea. 64 titularrek kutsu instituzionala dutela jakinda, goazen orain asko edo gutxi 
diren aztertzera:
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11. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Grafiko honetan, berri instituzionalak gai orokorren artean zer nolako presentzia 
duten ikusi daiteke. Egia da 46 titular transbertsalak direla, grafikoan eskaintzen diren 
gai guztietan berri instituzionalak daudelako. Baina lehen bloke honi ez dagokio Berri 
instituzionalak gaiaren barne antolaketan arakatzea, baizik eta titular guzti hauek lantzen 
dituzten gai desberdinen arteko oreka eredua ikusaraztea. Titularretan lantzen diren 
gaiak dira, beraz,  erdigunean jartzen dena; titular batek bi gai orokorrekin harremana 
baldin badu, Teleberriko titularren sekzioan bi gai horien artean ematen den harreman 
mediatikoa ulertzea da gakoa. Ondorioz, funtsezkoa da gai bakoitza bere ehuneko 
ehunean aurkeztea, egin nahi den konparaketa aberatsagoa izan daiten.

Gauzak honela, berri instituzionalak bloke bakar batean sartuz, esan genezake 
pisu nabaria izan dutela ikertu den hilabete honetan. Esate baterako, momentu 
horretan maila internazionalean Covid-19 birusarekin gertatzen ari zena, geroz eta 
nabarmenagoa zen. Hala ere, Euskal Herriko egunerokotasun instituzionalak pisu 
gehiago – 23 titular gehiagorekin- izan du Teleberriko titularretan. Gaineratu behar 
da, grafiko honetan Coronavirus-aren inguruan publikatu diren titular guztiak (40) 
hartu direla, edozein herrialde edo larrialdi egoera izan.

Halaber, Berri instituzionalak esposizio mediatiko gehien izan duten gai orokorretatik 
gertuago dago, bere atzetik dauden  gaiekiko desberdintasuna handiagoa izanik. Eta 
Zaldibar gaia bat-batean etorritako krisi egoera baten isla denez, egunerokotasun 
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arrunt batean egon daitezkeen gai orokorren artean, Berri instituzionalak gaia hiru 
gai nagusien artean dagoela esan daiteke.

Ondorioztatu daiteke, orduan, Teleberriak titularren bidez markatzen duen agendan 
pisu adierazgarria badutela berri instituzionalek.

5.3.2 Administrazio mailaren araberako ikusgarritasun mediatikoa

Iritzi publikoaren aurrean berri instituzionalek izan duten presentzia – Teleberriko 
titularretan- behin ezagututa, une aproposa da izaera instituzionala duten berriez hitz 
egiteko, zehatz mehatz noren edo zein instituzioz ari garen jakin ahal izateko. Hau 
da, Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra egon diren berri instituzionalen (64) artean, 
ba al dago egungo administrazioen -Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernuaren- 
araberako parekidetasunik? Honetaz aparte, Teleberriko titularretan nola gauzatzen 
da administrazio maila desberdinen – Udaletxe, Aldundi eta Jaurlaritzen- arteko 
ikusgarritasun mediatikoaren banaketa ?

Bigarren bloke honi dagozkion galderak erantzuteko xedearekin, lehenik eta behin 
esan behar da, bildutako 64 berri instituzionalen artean kasu bakar batean besterik 
ez zaiola aipatzen Nafarroako Gobernuari: Urtarrilaren 18an alokairua 650 eurotik ez 
jaisteko, Nafar Gobernuaren eta inbertsio-funts baten akordioa azaltzen duen titularra 
da, hain zuzen ere, modu zuzenean aipatzen zaion adibide bakarra. Ondorioztatu 
daiteke, beraz, aztertu den denbora epean maila berdineko administrazioen arteko 
desoreka izan dela, berri instituzionalei dagokionez.

Bestalde, egitura administratibo desberdinen arteko desorekak ekarriko dira, 
argigarria izan daitekeen hurrengo datuak aintzat hartuz:

12. Irudia; Iturria: Nik neuk egina
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• 64 berri instituzionaletatik, 63-k EAEri egiten diote erreferentzia. Hilabete osoan 
zehar, Nafar Gobernuari buruz behin hitz egin da.

• Eusko Jaurlaritzaren presentzia, Euskal Herriko maila desberdinetako 
administrazioekin egon barik,  53 berri instituzionaletan nabari daiteke. 

• Foru Aldundien seilua, 4 titularretan erakusten zaigu aztertutako denbora-
epe osoan zehar. Eta beste bi titularretan (6an eta 13an) Eusko Jaurlaritzarekin 
bat agertzen da (Zaldibarreko gertakaria gertatu zen egunean E.J-rekin bilera 
bat izan zuten; eta Finantzen Euskal Kontseiluaren berria, Aldundi bakoitzaren 
aurrekontuak definitzen direla).

• Udaletxe bati modu zuzenean 3 titularretan apelatu zaio, titular bakarra izanik 
Zaldibar gaiarekin zerikusirik ez duena.

• Azkenik, badago titular bat (10ean) Zaldibarren gertatutakoaren harira, biltzar 
inter-instituzional bat osatzen dela Lehendakaritzan. Kasu bakarra da, hiru 
maila desberdineko egitura administratiboak batera azaltzen direla Teleberriko 
titularretan, aztertu diren egunetan behintzat.

Datuak behin mahai gaineratuta, esan genezake, 64 berri instituzionalen artean, 
Eusko Jaurlaritza 53-tan protagonismo gehiena duela, beste 3 titularretan espazio 
mediatikoa banatuko duelarik. Horrenbestez, hilabete honetan publiko egin diren 
berri instituzionaletan Eusko Jaurlaritzaren gehiegizko esposizioa egon dela 
ondorioztatu genezake, bere irudia modu indibidualean Euskal Herriko berri 
instituzionalen %82,81a errepresentatuz. 
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5.3.3 Berri instituzionalak gaika

13. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Grafiko honekin, ehunekotan ikusi daitezke Euskal Herriko gai instituzionalak, hots, 
Teleberriaren titularretan euskal instituzioak, gaiaren arabera zer diran. Guzti honekin, 
esan daiteke Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra denbora tartean, bataz beste 10 
titular instituzionaletatik 4,8 Zaldibar gaiari buruz haritu direla; eta bigarren postuan 
Transferentzien negoziaketak, EAEko hauteskundeak eta Ekonomia/Industria gaiak izan 
direla. Hau kontuan izanik, aipatutako lau gaien batuketarekin, izaera instituzionala 
duten 64 berrien %81-era iristen da, hurrengo bost gaiek batera dutena baino lau 
bider gehiago akumulatzen duten aldi berean.

Orain, lan honetan hainbat bider nabarmendu lez, Zaldibarreko efektua ikusirik, 
honen presentzia desagertuaraziko dugu, beste gaien arteko oreka modu sakonagoan 
aztertzeko asmoz, nahiz eta ez jakin Zaldibar gaiaren titularrak nora joango ziren. 
Modu honetan, 33 titular izango dira hurrengo grafikoan agertuko direnak.
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14. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Zaldibar alde batera utziz, adierazgarriak diren datuak ere ikusi daitezke grafiko 
honi esker. Azpimarratu beharra dago grafiko honetan parte hartzen duten titular 
guztiak Eusko Jaurlaritzaren alderdi positiboei egiten dietela erreferentzia, bere irudi 
publikoaren eraikuntza prozesuan positiboki eraginez. Honekin batera esan, lan 
honen helburua ez dela informazioaren edukia egiaztatze filtro batetik pasatzea, ezta 
eduki hori errealitate instituzionalaren eguneroko gestioarekin alderatzea, baizik eta 
titularretan eskaintzen den informazioa analisi objektu bilakatu eta aztertu ahal izatea. 

Emaitza hauei dagokienez, grafiko honetan dauden bederatzi gaien artean badaude 3 
gai nagusi, guztien %63-a adierazten dutelako. Jendarteak erraztasun gehiago izango 
du, beraz, gai horiek Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jartzeko. Batetik, EAEko 
hauteskundeen data zehazteko Jaurlaritzak eginiko hausnarketek eta erabakiek 
dute zentralitatea; honen maila berean, Espainiako Gobernuarekin transferentzien 
gaineko lorpenak azaltzen dituzten titularrek, esposizio maila handiena duen bigarren 
gaia osatzen dute. Ondoren, Ekonomia eta Industria arloan gauzatzen ari diren 
aurrerapausoek ere, berri instituzionalei ikusgarritasun mediatiko gehien emango 
dion gaia osatzen dute.

Hau dena kontuan hartuz: Zaldibar gaia da euskal gai instituzional pisutsuena 
hilabete honetan. Hau jakinik, berri instituzionalei ikusgarritasun handiena 
eman dioten gaiak Transferentziak, EAEko hauteskundeak eta Ekonomia/Industria 
gaiak izan dira, hirurak batera (21), Zaldibarrek izan dituen titular instituzionalen 
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(31) kopurura heltzen ez direlarik. Gero, Covid-19aren ondorioz osotutako krisi 
mahaiak eta lehen erabakiak izan dira titularren sekzioan gehien komunikatu 
den gaia gorpuzten dute, 4 titular izanik. Hirugarren maila batean, Eusko Jaurlaritza 
pisu  gehien izan duen gaia bigarren mailako titularrez osatutako Kuriositateak 
gaia izan da, berri instituzionalen %9-a izanik – 3 titularrekin-. Hurrengo gaiak 
Emakumea eta Greba Orokorrari eginiko kritikak izan dira, bina titularrekin. Eta 
bukatzeko, izaera instituzionala duen titular bakarrarekin, Etxebizitza gaia da 
titularren bidez errealitate instituzionalarekin harremanetan jarri den azken gaia, 
berri instituzional guztien %1,5-arekin edota –Zaldibar kontuan hartu gabe- % 
3-a izanik. Azken gai honen inguruan esan, Nafarroako Gobernuari buruz hitz egiten 
duen titularra dela.

5.3.4 Eusko Jaurlaritza gaika

Behin jakinik, ikertu nahi izan den hilabetean zehar Teleberriko titularretan izan 
diren berri instituzionalen % 80-a baino gehiago Eusko Jaurlaritzak akaparatu duela, 
interesgarria litzateke Eusko Jaurlaritza definitu ahal izatea, hau da, Teleberriko 
titularretan bere irudia zein gaiekin harremanetan jarri den. 

Bloke hau edukiz betetzeko, ez da 2.2 puntuko gai-eskema jarraituko, izan ere, 
badaude Eusko Jaurlaritza gaian egon diren zenbait berri, zehatzago tematizatzea 
merezi dutenak, transferentzien negoziaketen inguruan haritzen direnak, besteak 
beste. 

Hurrengo grafikoan 64 titular instituzionaletatik, Eusko Jaurlaritzaren presentzia 
nabaria izan den 53 titularrak erabiliko dira, baita aurreko blokean aipatu bezala, 
Foru Aldundiekin banatzen dituen titular biekin ere; eta azkenik, Aldundiekin batera 
zenbait Udaletxeekin ere partekatzen duen titularra kontuan hartu beharra dago. 
Guztira, hortaz, 56 titular izango dira hurrengo grafikoan gaika sailkatuta egongo 
direnak:
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15. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Hilabete honetan gehien atera den gai instituzionala Zaldibar izan da, bigarren 
postuan dauden gaiekiko alde izugarria izanik. Zaldibarreko gaiak 68 titular izan ditu 
hilabete honetan eta 27tan Eusko Jaurlaritzaren presentzia egon da; era berean, gai 
honek Eusko Jaurlaritzak izan dituen titular guztien %48,2-a errepresentatzen du. 
Atal honetako azken zatian gai bakoitzean ezarri den pertsonifikazioa aztertuko 
denez, geroago ikusiko da Eusko Jaurlaritzaren irudia gai honetan norekin jarri den 
harremanetan. Hala ere, nabarmendu behar da gai honek izan duen pisua, Otsailaren 
6an gauzatu –ikerketaren 11. egunean- eta 22 egun desberdinetan agertu dela, 
honelako inpaktu komunikatiboa duen gai bakarra izanik.

Beste gaiei dagokienez, Eusko Jaurlaritza gehien ikusarazi duen gaietako bat EAEko 
hauteskundeak gaia izan da. Gai honek izan dituen 7 titularretan, Urkulluren irudiak 
protagonismo osoa izan du. Lau berri desberdinetan, hauteskundeen datari buruzko 
zehaztapenari buruz hitz egiten da baina maila informatiboan aurrerapausorik eman 
gabe, lehendakariak uste duenari buruz hitz egiten delako, eta dataren zehaztapena 
gauzatu daitekeen eguna baita titularren oinarria. Bostgarren titularrean, Urkulluk 
hauteskunde deialdiari buruz hausnartzeko eskatzen dio euskal exekutiboari. Gai 
honen seigarren titularra Urkulluk hauteskundeen deialdia egiten duenean oinarritzen 
da. Eta azken titularra, Urkulluk behin data zehaztu duenean, Lehendakariak hartutako 
erabakiaren arrazoiak plazaratzen dira. Hau esanda, EAEko hauteskundeen 
markoan izan da Eusko Jaurlaritza pisu mediatiko gehien izan duen gaia, Eusko 
Jaurlaritza ageri den berri instituzional guztien (56) %12,5-a izanik .
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Honekin batera, ikertu den hilabetean, Transferentzien negoziaketak (7) gaia izan 
da Teleberriko titularretan Eusko Jaurlaritzarekin harreman gehien izan duena. 
Ondorioztatu daiteke, beraz, Eusko Jaurlaritza agertu den testuingururik nabariena 
–Zaldibar alboratuz-, euskal exekutiboak Gobernu Espainolarekin transferentzien 
gainean izandako negoziaketen bilerak ere izan direla. Horrenbestez, Eusko 
Jaurlaritzak Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra izan duen ikusgarritasun mediatiko 
osoaren %12,5-a transferentzien inguruko batzarren jarraipena eta lorpenak 
izan dira. 

Datuen azterketarekin jarraituz, Ekonomia/Industria gaiak pisu mediatiko adierazgarria 
izan du, hirugarren postuan egonda eta Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan gehien 
jarri zaion laugarren gaia izanik; gai honetan, besteak beste, Eusko Jaurlaritza aurrera 
ateratzen ari ziren itunak agertzen dira, «Plan Renove» eta «Industria 4.0» itunak 
zehazki; honekin, AHT-aren inguruko elkarrizketetan lortzen ari ziren aurrerapausoak 
ere, titular batean erakusten zaio jendarteari; laugarren titularrean Arantxa Tapiak 
–Eusko Jaurlaritza errepresentatuz-  Siemens espresarengan duen konfiantza 
publikatzen da; eta bukatzeko, badago titular bat Finantzen Euskal Kontseiluaz mintzo 
dena, eta azken bat Osakidetzako oposizioen adjudikazioetan oinarritzen dena. 
Honekin guztiarekin, Ekonomia eta Industriak izandako aurrerapenek, Eusko 
Jaurlaritza izan duen esposizio komunikatibo guztiaren %10,75-a islatzen 
dute.

Hurrengo mailan Covid-19 gaia dago, lau titularrekin. Eusko Jaurlaritzak sortzen hasi 
zen krisi edo koordinazio mahaian jartzen da arreta, baita hainbat ospitaletan ematen 
hasi ziren aldaketetan ere. Coronavirus-a gaian Eusko Jaurlaritzak emandako 
aurrerapausoak dira euskal exekutiboa gehien ikusarazten duen bostgarren gaia, 
%7,14-a izanik.

2 titular dituzten gaiei dagokienez, hau izango litzateke bertan helarazten den 
informazioaren funtsa: Greba Orokorra-ri dagokionez, honi Eusko Jaurlaritzak 
egindako kritikak dute protagonismoa, batean Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea den 
Josu Erkorekaren eskutik eta, bestean, Arantxa Tapia izango da greba antolatzaileei 
esplikazioak eskatuko dizkionak. Emakumea gaian, Emakunde-k Martxoak 8ri begira 
burututako kanpaina mediatikoa batetik, eta Eusko Jaurlaritza proposatu duen 
euskal berdintasunaren legea bestetik, izango dira gai honi ikusgarritasun mediatikoa 
emango dioten bi  titularrak. Horrenbestez, aztertu den denbora epean bi gaiek 
euskal exekutiboa agertutako titular guztien  %3,57-a islatzen dute, modu 
indibidualean.
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Azkenik, Eusko Jaurlaritzak entregatzen duen Ignacio Ellacuria saria da azken gai 
honetako edukia; eta Urkullu izango da, exekutiboa errepresentatuz, saria banatuko 
duena. Modu honetan, Ignacio Ellacuria Sariak Eusko Jaurlaritza agertzen den 
titular guztien %1,7-a izango du, mediatikoki titular bakarra eman duelarik.

5.3.5 Pertsonifikazioa berri instituzionaletan

Atal honen azkenengo zatiari ekingo zaio orain, gai instituzionalen pertsonifikazio 
eredua aztertuz, alegia. Horrela, hilabete honetan Teleberriaren titularretan gai 
instituzionalak norekin harremanetan jarri diren ikusi ahal izango da. 

Metodologia atalean azaldu den moduan, bi pertzepzio mailatan oinarritutako 
ponderazio sistema burutuko da, nork duen bizibilizazio-mailarik handiena, modu 
argienean ikusi ahal izateko. Hitz egiten agertzen den politikariak, beraz, puntu oso 
bat izango du, aldi berean, bere irudia soilik plazaratzen den uneoro 0,5 puntu izango 
ditu.

IZEN 
ABIZENAK

KARGU 
POLITIKOA

GAI 
INSTITUZIONALAK+EGUNAK

HITZ 
EGITEN

IRUDIETAN

Iñigo Urkullu Lehendakaria

Zaldibar (10-12-12-13-15-16-18)

Transferentziak (6-7)

Hauteskundeak (4-5-6-7-10)

Greba Orokorra (31)

Sariak (26)

1
0
4
0
0

6
2
5
1
1

Josu Erkoreka

Gobernantza 
publiko eta 
autogobernuko 
Sailburua eta 
Jaurlaritzako 
bozeramailea

Zaldibar (10-11-12)

Transferentziak (28-3-5-19-20)

Hauteskundeak (4-7)

Greba Orokorra (30)

Aldundiak (13)

2
1
1
1
0

1
7
1
0
1

Arantxa Tapia

Ekonomiaren 
garapena eta 
Azpiegituretako 
Sailburua

Zaldibar (12)

Industria (4-5-13)

Greba Orokorra(31)

0
3
1

1
2
0

Beatriz 
Artolazabal

Enplegu 
eta Gizarte 
politiketako 
Sailburua

Industria (4) 0 1
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Iñaki Arriola

Ingurumen, 
Lurralde 
plangintza eta 
Etxebizitzako 
Sailburua

Zaldibar (10-18-26) 2 1

Pedro 
Azpiazu

Ogasun eta 
Ekonomiako 
Sailburua

Aldundiak (13) 0 1

Cristina 
Uriarte

Hezkuntzako 
Sailburua Industria (4) 0 1

Miren Nekane 
Murga

Osasuneko 
Sailburua

Zaldibar (14)

Coronavirus-a (26)

0
0

1
1

Sonia Perez

Turismo, 
Merkataritza 
eta 
Kontsumoko 
Sailburua

///////////////// 0 0

Bingen Zupiria

Kultura eta 
Hizkuntza 
politiketako 
Sailburua

///////////////// 0 0

Estefania 
Beltran de 
Heredia

Segurtasuneko 
Sailburua Zaldibar (10) 1 1

Maria Jesus 
San Jose

Lan eta 
Justiziako 
sailburua

Industria (4) 0 1

Markel Olano
Gipuzkoako 
Foru Aldundiko 
Ahaldun nagusia

Aldundiak (13) 0 1

Ramiro Perez
Arabako Foru 
Aldundiko 
Ahaldun nagusia

Aldundiak (13 0 1

Unai 
Rementeria

Bizkaiko Foru 
Aldundiko 
Ahaldun nagusia

Zaldibar (10)

Aldundiak (13)

0
0

1
1

Joseba Egibar
EAJko 
bozeramailea 
Legebiltzarrean

Hauteskundeak (7) 0 1
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Elena Moreno Ingurumen 
Sailburuordea Zaldibar (8-12-17-19) 3 1

Josu Zubiaga Segurtasuneko 
Sailburuordea Zaldibar (7-9-14-15) 3 1

Iñaki 
Berreondo

Osasuneko 
Sailburuordera Zaldibar (14-20) 2 0

Jon Azkue 
Manterola

Lana eta 
Segurtasun 
Sozialeko 
Sailburuordea

Zaldibar (10) 0 1

Gorka 
Urtaran

Gasteizko 
Alkatea Aldundiak (13) 0 1

Juan Carlos 
Abascal

Ermuako 
Alkatea Zaldibar (10-10) 1 1

Miguel de los 
Toyos

Eibarreko 
Alkatea Zaldibar (10-10) 1 1

Jose Luis 
Maiztegui

Zaldibareko 
Alkatea Zaldibar (10) 0 1

Juan Mari 
Uriarte

Zaldibarreko 
alkateordea Zaldibar(11) 0 1

Imanol 
Pradales

Bizkaiko 
Aldundiko 
Ekonomia 
eta Lurralde 
Garapena 
Sustatzeko 
diputatua

Zaldibar (7) 1 0

3. Taula; Iturria: Nik neuk egina

Atal metodologikoan argitutakoa gogoratu beharra dago, zenbait gai instituzionalen 
titularrei erreparatzean hainbatek izaera inpertsonala dutela, alegia. Eusko Jaurlaritzaz 
hitz egiten da, baina ez da politikaririk agertzen, ez hitz egiten ezta irudiaren bidez 
ere. Horregatik, taula honetako gaien zerrendan ez daude Emakumea edo Lana gaiak, 
esate baterako. Hurrengo taula, Eusko Jaurlaritzari buruz aritzen diren titularrek 
osatzen dute. Bertan, euskal exekutiboaren politikariak agertzen dira, aipatutako 
titular hauetan banatu den ikusgarritasuna adieraziz.
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IZEN ABIZENAK Kargu politikoa Gaiak eta egunak Zenbat aldiz?

Iñigo Urkullu Lehendakaria
Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

Josu Erkoreka

Gobernantza publiko 
eta autogobernuko 
Sailburua eta 
Jaurlaritzako 
bozeramailea

Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

Pedro Azpiazu
Ogasun eta 
Ekonomiako Sailburua

Hauteskundeak (4-10) 3

Arantxa Tapia
Ekonomiaren garapena 
eta Azpiegituretako 
Sailburua

Hauteskundeak (4-10) 3

Beatriz Artolazabal
Enplegu eta Gizarte 
politiketako Sailburua

Hauteskundeak (4-10) 3

Maria Jesus San 
Jose

Lan eta Justiziako 
sailburua

///////////////////// //////////////////////

Cristina Uriarte
Hezkuntzako 
Sailburua

Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

Miren Nekane 
Murga

Osasuneko Sailburua
Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

Beltrán de Heredia
Segurtasuneko 
Sailburua

Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

Iñaki Arriola

Ingurumen, Lurralde 
plangintza eta 
Etxebizitzako 
Sailburua

Hauteskundeak (4-10) 3

Sonia Perez
Turismo, Merkataritza 
eta Kontsumoko 
Sailburua

Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

Bingen Zupiria
Kultura eta Hizkuntza 
politiketako Sailburua

Hauteskundeak (4-10)
Coronavirus-a (27)

3
1

4. Taula; Iturria: Nik neuk egina

Behin politikari guztiak sailkatuta eta mediatikoki bakoitzak izan duen presentzia bi 
pertzepzio mailen arabera aurkeztuta, sailkapen finalari arreta jartzeko una da.
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Hona hemen sailkapen finala, ponderazio sistema behin erabilita:

IZEN 
ABIZENAK

ALDERDI 
POLITIKOA

HITZ 
EGITEN 
(x1puntu)

IRUDIDIETAN 
(x0,5puntu)

E.J-ren 
titularretan 
irudia 
(x0,5puntu)

PUNTUAZIO 
FINALA

1 Iñigo Urkullu EAJ 5 7,5 2 14,5 puntu

2 Josu Erkoreka EAJ 5 5 2 12 puntu

3 Arantxa Tapia EAJ 4 2 1,5 7,5 puntu

4 Iñaki Arriola PSE 2 0,5 1,5 4 puntu

5
Estefania 
Beltran de 
Heredia

EAJ 1 0,5 2 3,5 puntu

Elena Moreno PSE 3 0,5 / 3,5 puntu

Josu Zubiaga EAJ 3 0,5 2 3,5 puntu

6
Miren Nekane 
Murga EAJ 0 1 2 3 puntu 

7
Cristina 
Uriarte EAJ 0 0,5 2 2,5 puntu

8
Iñaki 
Berreondo EAJ 2 0 / 2 puntu

Beatriz 
Artolazabal EAJ 0 0,5 1,5 2 puntu

Sonia Perez PSE 0 0 2 2 puntu

Pedro Azpiazu EAJ 0 0,5 1,5 2 puntu

Bingen Zupiria EAJ 0 0 2 2 puntu 

9
Miguel de los 
Toyos PSE 1 0,5 / 1,5 puntu

Juan Carlos 
Abascal PSE 1 0,5 / 1,5 puntu

10
Unai 
Rementeria EAJ 0 1 / 1 puntu

Imanol 
Pradales EAJ 1 0 / 1 puntu 

11
Juan Mari 
Uriarte EAJ 0 0,5 / 0,5 puntu

Gorka 
Urtaran EAJ 0 0,5 / 0,5 puntu
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Joseba Egibar EAJ 0 0,5 / 0,5 puntu 

Ramiro Perez EAJ 0 0,5 / 0,5 puntu 

Markel Olano EAJ 0 0,5 / 0,5 puntu

Maria Jesus 
San Jose PSE 0 0,5 0 0,5 puntu

Jon Azkue 
Manterola PSE 0 0,5 / 0,5 puntu

5. Taula; Iturria: Nik neuk egina

Hau da Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra Teleberriak aurkeztu dituen titularretan 
gai instituzionalek izan duten pertsonifikazioa. Irakurketarekin hasteko, ikusi daiteke 
hainbat mailatako politikariek parte hartzen dutela: herri eta hiri desberdinen 
Udaletxetako alkateak, Aldundietako Ahaldun nagusiak, Eusko Jaurlaritzako Sailburuak,  
Sailburuordeak eta Eusko Legebiltzarreko politikari bat. Azken hau Joseba Egibar da, 
EAJ-ko bozeramailea. Berez ez dagokio taula hauetan egotea, baina Otsailaren 7an 
hauteskunde gaia lantzen denean, Urkullu eta zenbait politikarien irudia aurkezten da, 
Joseba Egibarren irudiaren alboan agertuz. Lan honetan, Joseba Egibar jendartean aski 
ezaguna dela interpretatu da, bere irudiak, beraz, influentzia duena. Eta egun horretako 
kasu horretan, sailkapen finalean parte hartuko duten politikarien irudian eragina izan 
ahal duelako, tauletan gehitu zaio. Hala ere, gai instituzionalen testuinguruan, bere 
irudia agertu den egun bakarra denez, 0,5 punturekin azken postuan dago.

Nor edo nortzuk dira gai instituzionalak gehien ordezkatu dituzten 
politikariak? Sailkapenari begira, hainbat modutan erantzun daiteke galdera hau. 
Alde batetik, politikari anitzak daude sailkapenean, orduan, gai instituzionalen 
pertsonifikazioa pertsona askoren artean banatzen dela esan daiteke. 
Bestalde, puntuazioak aintzat hartzen badira, desoreka dagoela nabaria da. 5 puntu 
baino gehiago hiru politikariek dute –Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka eta Arantxa 
Tapia-; puntuazio horretatik beherago, baina, 22 politikari daude, hots, presentziari 
dagokionez banaketa badago, Haatik, esposizio mailaren banaketan desoreka 
gauzatzen da, politikari gutxi batzuek aldi askotan agertuz eta, agertzen diren 
politikari gehienak une gutxitan ateraz.

Zehatzagoak izateko, guztira 72,5 puntu banatu dira, horietatik 34 sailkapeneko 
hiru politikariek izan dutelarik. Hau da, gai instituzionaletan parte hartu duten 
politikarien  %12-ak –Urkulluk, Erkorekak eta Tapiak- banatu diren puntu guztien 
%46,8-a du. 
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Ponderazio sistemaren bidez lortu den sailkapenean, politikarien izenaren alboan 
bakoitzaren alderdi politikoa aipatu da. Modu honetan, berri instituzionalek hilabete 
oso baten izan duten ikusgarritasunaren banaketa-eredua behin ezagututa, alderdi 
politikoen arteko esposizio mediatikoan dagoen oreka jakin dezakegu. Hurrengo 
grafikoak, hain zuzen ere, Teleberriko titularrek transmititu duten errealitate 
instituzionalaren kolore politikoak eskainiko dizkigu.

16. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Begi bistakoa da EAJ-k berri instituzional gehienetan agertzen dela, politikariren bat 
agertzen den 10 berri instituzionaletatik, 8-tan batez beste EAJ-ko norbaiti egiten 
zaiolarik erreferentzia. Grafiko honi esker, ondorioztatu dezakegu, hortaz, EAJ-k 
gehiegizko ikusgarritasuna duela berri instituzionalen baitan.

Izaera instituzionala duten berrietan, alderdi politikoen papera behin ekarrita, eta 
administrazio maila desberdinei erreferentzia egin ostean, ikerketa honek planteatu 
ez duen ezaugarri esanguratsu bat modu laburrean aipatzeak merezi duelakoan nago. 
Orain arte plazaratutako titular guztietatik, herri ekimen edota herri erakundeen 
presentzia komunikatibo pobrea, hain zuzen ere,  azpimarratzekotzat jotzen 
dut. Hiru titularretan soilik ikusi daitezke izaera soziala duten hiru herri 
erakunde desberdinen agerpena, eta kasu bakarrean entzun ahal zaio erakunde 
horietako kide bati.  Otsailaren 11n, zehatz mehatz, Espainiar kongresuan Eutanasia 
Legea tramitatzen ari zela zioen testuinguru komunikatiboan, «Derecho a Morir 
Dignamente» elkartearen kide bat titularraren amaieran azaltzen da, egoera berriak 
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ekarriko dituenak kontatzen. Momentu honetaz aparte, ikertutako 32 egunetan 
zehar, aipatzen diren beste bi eragile sozial daude, baina ezin daiteke eragile hauetan 
parte hartzen duen inor ikusi. 4ean, Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkarteak 
antolatutako foro bati buruz hitz egiten du titular batek, elkarretaratze honen 
irudiak besterik ez direlarik ikusten. Hirugarren kasuak oraindik eta argiago islatzen 
du herri ekimen eta erakundeek bizi duten errealitate mediatikoa. Otsailaren 9an, 
Zaldibarreko gaitik pasa ostean, euskaldunok dugun hondakin-sistemaren inguruan 
hitz egingo dela aurreratzen da, eta elkarrizketatu dutenen artean, Ekologistak 
Martxan eragile sozialeko kide bat dagoela besterik ez dute esaten. Titular berdinean, 
aldiz, gai berdinari buruz elkarrizketatu duten Ingeniaritza geologikoan aditu bati, bai 
eskaintzen zaio titularretako eremu denbora bat. 

Euskal Herriko asoziazionismo ereduak pairatzen duen alboratze mediatikoa ikusirik, 
lan honetan leku minimo bat merezi zuela ulertu da, nahiz eta aurreikusitako 
helburuetan ikuspegi honen aipamenik egin ez.

Metodologia atalean komentatutakora bueltatuz, pertsonifikazioa beste ikuspegi 
batetik ikertzeko unerik egokiena da, aldez aurretik espero ez zen errealitate 
batek eskaini duen aukera aprobetxatuz eta, era berean, testuinguru honetan 
pertsonifikazioaren aldetik desberdintasunak ematen diren ala ez ikusteko momentua 
da.

5.3.6 Pertsonifikazioa Zaldibar gaian

Berri instituzionalak gaika aztertzean lortutako emaitza ekarriz: Zaldibar Euskal 
Herriko gai instituzionalik pisutsuena izan da, guztien %48-a izanik. 

Zaldibarreko gaian bitxia da eraiki den pertsonifikazio eredua, bestelako gaietan 
tokirik ez duten politikari askok, kasu honetan pisu adierazgarria dutelako. Zaldibar 
gaian parte hartzen duten Sailburuorde guztiak, gai honetan bakarrik agertzen direla 
daturik esanguratsuena izan daiteke. Zaldibar gaian ematen diren esposizio mailak 
hobeto ikertzeko, grafiko hau erabiliko da:
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17. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Puntuazio gehien izan duena Lehendakaria izan da, ponderazio sistematik pasa ostean 
4 puntu lortuz. Pertsonifikazioaren azterketan oinarritu den blokean egindako lehen 
taulan, ikusi daiteke Urkulluren irudia 6 aldiz plazaratu dela eta, era berean, hitz egiten 
behin bakarrik. Zaldibarreko gaian puntuazio gehien duen bigarren politikaria Elena 
Moreno da, Ingurumen Sailburuordea, gai instituzional honetan bakarrik agertzen 
delarik. Teleberriko titularretan, Elena Morenori hiru aldiz ikusi zaio hitz egiten, bere 
irudia espresuki, aldi bakar batean ikusi ahal izan den bitartean. Zaila da, beraz, gai 
honetan nork izan duen benetako protagonismo mediatikoa ziurtasunez baieztatzea, 
edota iritzi publikoak krisi-egoera hau zein politikarirekin harremanetan jarriko duen 
jakin ahal izatea. 

Beste datu batzuk, ostera, joera komunikatibo zehatz baten adierazleak izan 
daitezke. Grafiko honetan 26,5 puntu banatzen dira eta maila politikoaren araberako 
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perspektibatik, Lehendakaria, Bizkaiko F. Aldundiko Ahaldun Nagusia eta Sailburu 
desberdinek batera, 12 puntu dituzte, Zaldibar gaitik banatu diren puntu guztien 
%45,2-a alegia; eta aldi berean, Zaldibar gaiko puntu gehienak (%54,8) herri alkateak 
eta sailburuordeak dituzte. Esan daiteke, beraz, gainontzeko gai instituzionaletako 
ikusgarritasuna, Eusko Jaurlaritzako lehen mailako politikariek banatzen duten 
bitartean, Zaldibar gaian beste errealitate bat gauzatzen dela, lehen mailako 
politikariek maila gutxiagoko politikariekin banatzen dutelako esposizio 
mediatikoa. 

Argiago ikusteko, aurreko grafikoan parte hartzen duten politikari berdinak sailkatuko 
dira, baina oraingoan, bakoitzak betetzen duen karguaren erantzukizun maila izango 
da irizpidea. 

18. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Kategoriak aldatzeak beste ondorio batzuetara heltzeko aukera ematen du. 
Emaitzak ikusirik, krisi egoera bateko testuinguruan, titularretan gauzatzen den 
pertsonifikazio eredua aldatu egiten dela ikusi daiteke. Gertakari honek izan duen 
espazio komunikatiboan presentzia gehien izan duen delegazioa Sailburuak eta 
Sailburuordeak izan dira, guztien %64-a izanik, protagonismo ikaragarria alegia. 
Bestetik, Foru Aldundiko Ahaldun nagusiak (Unai Rementeria) eta Aldundi honen 
Lurralde diputatuak gehituta ere, ikusgarritasun maila txikiena izan duen delegazioa 
errepresentatzen dute, guztien %5,6-a izanik. Azkenik, krisi egoera honek izan duen 
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inpaktu komunikatiboa ikusirik, Eusko Jaurlaritzako erantzukizun maila handiena 
duenak gai honen ikusgarritasun osoaren %15-a izatea adierazgarria litzateke, 
presentzia gehien izan duen delegazioak duena baino lau bider gutxiago baita.

5.4 EUSKAL HERRITIK AT DAUDEN TITULARRAK
Puntu honetara arte, Urtarrilaren 27tik Otsailaren 27ra izandako aurrekanpaina 
testuinguruan kokatzen diren Teleberriko titular gehienak, hiru perspektiba nagusietatik 
aztertu egin dira: Euskal Herriko barne lurraldetasunetik, gaien sailkapenetik eta izaera 
instituzionaletik. Hala ere, lehen puntuan azaldu den moduan, Teleberriak denbora 
tarte honetan aurkeztu dituen titular guztien %70,3-a da Euskal Herriko markoan 
kokatu daitekeena. Hortaz, oraindik mahai gaineratu ez diren titularrak ikertzeko 
unea da, ikerketa lan honek definitutako azken helburuak betez. 

Euskal Herritik at dauden titularrekin lan egiten hasteko, gaien araberako sailkapena 
osatuko da. Horrela, titularren sekzioa aurrekanpaina testuinguru honetan Euskal 
Herritik kanpo «nora begira dagoen» jakin ahal izango da, zein gaiei arreta gehiago 
jartzen zaien, alegia. Badakigu jada titular gehienak Euskal Herriko testuinguruan 
daudela, bataz beste 10 titularretatik 7 hain zuzen ere. Dena den, ikerketa osatuago bat 
egiteko beharrezkoa da titularren sekzioak duen Euskal Herritik kanporako begirada 
gehitzea, bere esposizio mediatikoaren banaketa eredua – bere osotasunean- hobeto 
ulertu ahal izateko.

Euskal Herriarekin zerikusirik ez duten gaien sailkapena,  berriz ere bi mailatan aztertzea 
egokia litzateke, alde batetik, puntu honetako emaitzen azterketa aberatsagoa izan 
dadin eta, bestaldetik, Euskal Herriko gai orokorren ondorioekin behin gehituta, 
titularretako irudi osoa eraikita egongo delako. Euskal Herritik at dauden titularrak, 
beraz, gai zehatzetan eta orokorretan ordenatuko dira. Hauek dira bederatzi gai 
zehatzak, parentesiek gai bakoitzean dauden titularrak esaten dutelarik:

– Katalunia (13) – Espainiako aktualitatea eta politika (15) – Europar Batasuna(1)    

– Kuriositateak Euskal Herritik kanpo (26) – Brexit-a (8) – Emakumea (1)

– Aktualitatea eta politika munduan (10) – Erlijioa (1) – Coronavirus-a (31)

Gogoratu beharra dago, eranskinetan ageri den gai sailkapenean gai batzuek titular 
gehiago dutela, Coronavirus-a, Emakumea, Brexit-a eta Erlijioa gaiak konkretuki. Hau 
gertatzen da eranskinetan Euskal Herriarekin lotzen diren titularrak ere barnebiltzen 
direlako, gaiaren araberako sailkapena baita eranskinetan agertzen dena.
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Hurrengo maila, titular berdinak bi gai orokorretan sailkatuta daude: 

– Lehen mailako berriak Euskal Herritik kanpo (80)

– Bigarren mailako berriak Euskal Herritik kanpo (26)

Guztira 106 titular egon dira Euskal Herriaren inguruan hitz egiten ez dutenak (%29,7), 
eta gaien banaketari erreparatuta, Euskal Herriko gaiekiko antzekotasunak existitzen 
direla nabari daiteke. Adibidez, Euskal Herriko aktualitate politikoaren jarraipena 
egiten den bezala, Espainiako egunerokotasun politikoari ere, Euskal Herrikoak titular 
bat gehiago izanik hilabete honetan. Politika internazionala ere bere espazioa du, 
hamar titularrekin. Bestalde, Euskal Herriaren harremanik ez duten kuriositateak ere 
ateratzen dira Teleberriaren titularretan. Aurrerago ikusiko da berri bitxi hauek zein 
eremu geografikoetan oinarritzen diren.

19. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Eskala zehatzago batean, ikusi daiteke Covid-19aren errealitate internazionalak plano 
mediatikoan eragina izaten ari dela. Izan ere, Euskal Herrian oraindik positiborik 
egon ez arren, gurekin zerikusirik ez duten gaien artean lehen postuan dago 
Coronavirus-a gaia. Bigarren postuan Kuriositateak Euskal Herritik kanpo gaia dago, 
bertan 2.2 atalean erabilitako lege berdina betetzen duten titularrak daudelarik. Bi gai 
zehatz hauek 57 titular gehitzen dituzte, beste zazpi gai zehatzek batera akumulatzen 
dutena baino gehiago (49), eta beraz, Euskal Herritik at dauden gaien polarizazioa 
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dagoela esan daiteke, bi gai nagusi izanik presentzia gehien dutenak ( Covid19 eta 
Euskal Herritik kanpo dauden kuriositateak). 

    
20. Irudia; Iturria: Nik neuk egina 21. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Maila orokorrago batera joanda, aipatu beharra dago Euskal Herriarekin 
harremanik ez duten berri gehienak (%75-a) lehen mailako titularrez osatuta 
daudela. Hau da, transzendentzia politikoa duten berriak dira pisu gehien dutenak, 
Euskal Herritik at dauden gai orokorrei dagokionez. 

Bestalde, Euskal Herriarekin zerikusirik ez duten gai guztien ia laurden bat 
bitxikeriez beteta dago, interes informatiboa baino entretenitzeko izaera duten 
berriak izanik, bakoitza bere bereizgarritasunekin.

Orain, gai hauek lurraldetasunaren arabera banatu egingo dira, hiru eremu 
geografikotan oinarrituz: Lehena Espainia izango da, Euskal Herritik at dauden 
titularretatik zenbatek hitz egiten duten Espainiako egunerokotasunari buruz jakiteko. 
Hurrengo eremu geografikoa Europa izango da, Europako edozein herrialde edo 
instituziori buruzko informazioa bertan egongo delarik. Eta azkenik, Mundua deitutako 
eremu geografikoa egongo da, bertan Europa ez den baina maila internazionala duten 
titularrak, azken kategoria honetan sartuz.



73

TELEBERRIKO TITULARREN AZTERKETA

Bigarren mailako berriak EH-tik kanpo gaia, besteak beste, lurraldetasun desberdinetako 
berriez osatuta dagoenez, hurrengo grafikoa gai zehatzen arabera ordenatuta egongo 
da. Modu honetan, lurraldetasunaren araberako informazioa gai konkretuetan 
oinarrituta plazaratu ahal izango da, informazioa modu gardenagoan ikusteko asmoz.

22. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Gaien ikuspuntutik esan, lurraldetasunaren araberako 3 kategoriak gai 
desberdinek osatzen dituztela. Espainia bost gai zehatzez osotuta dago; Europari 
6 gai dagozkio; eta Mundua 3 gai zehatz desberdinetan ageri da.

Gai bakoitzean dauden titularrei dagokien eremu geografikoa azalarazi ostean, Euskal 
Herritik at dauden titularren behin behineko eskema egin daiteke; jakinik Espainiari 
buruzko 52 titular daudela, Europak 30 dituela eta  Mundua kategorian 24 daudela. 
Honakoa izango litzateke ehunekoen grafikoa:
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23. Irudia; Iturria: Nik neuk egina

Euskal Herriko testuingurua ez duten titular guztien erdiak Espainiara begira 
daude, bertako eremu geografikoa izanik lurralderik pisutsuena. Esposizio maila 
txikiena, Europako testuinguruan kokatzen diren gaiak dira, Euskal Herriarekin 
harremana ez duten 10 gaietatik 2,6-ak izaera europarra duelako. Azkenik, 
ikusgarritasun mailaren arabera erdian kokatuta dagoena, maila internazionala da, 
Euskal Herritik at dauden gai guztien %28a ordezkatuz. 
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Azken atal honetan, lanaren emaitza nagusiak aurkeztuko dira, ikerketaren helburu 
eta hipotesiei helduz eta Marko Teorikotik barneratutako kontzeptu edo ideia 
nagusietan oinarritzen saiatuz. 

Hasteko, Teleberriko titularrek -aztertutako denbora epean zehar- transmititu 
duten Euskal Herriaren irudia deskribatu ondoren (lehen helburu orokorra), 
azpimarratzekoa litzateke Iparraldeak izan duen egoera mediatiko penagarria. 
32 egunetan zehar ez du presentziarik izan, Euskal Herriko barne lurraldetasunak 
duen esposizio mediatikoaren gabezia bat islatuz. Lehen helburu zehatza jarraituz, 
Euskal Herriko lurralde mediatikoena EAE izan da, Euskal Herriarekin lotutako titular 
guztien %72,5-a izanik; Nafarroako Foru Aldundiari dagokion lurraldeak, ostera, 14 
titularrekin Euskal Herriko titular guztien %5,5-a du. Lortutako datu hauek, besteak 
beste, lehen hipotesi zehatza baieztatzen dute, hots, Teleberriak –titularren bidez- 
esparru autonomikoari (EAE-ri) lehentasuna ematen diola. 

Lehen helburu zehatzaren bigarren zatian oinarrituz, Euskal Herriarekin harremanetan 
jartzen diren gai mediatikoak bi maila desberdinetan sailkatzean, hainbat emaitza 
interesgarri lortu direla esan daiteke. Maila zehatzari dagokionez, ikusgarritasun maila 
handiena duena Kuriositateak gaia da. Honek, titularrek helarazten duten informazioa 
ezagutzeko datu lagungarria da, titularrek ezartzen duten Agenda-n entretenitzeko 
helburua duten berriak baitira pisu gehien dutenak. Maila honetako beste datu 
esanguratsu bat, Euskarari Teleberriko titularren Agenda-n eman zaion pisua izango 
litzateke. Ikerketan aipatu bezala, Euskarak hizkuntz gisa duen jarraipena ez da apenaz 
ikusten Teleberriko titularretan. Izan ere, hau titular bakarrean ematen da, gai zehatz 
honen titular gehienak (sei zazpitik) Iruña-Veleia kasuaren prozesu judizialak akaparatu 
dituelarik. 

Euskal Herriarekin zerikusia izan duten titularrak maila zehatzean sailkatzerakoan 
susmatzen zena, maila orokorrean aztertzeak egonkortu egin du. Gai orokorren 
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artean, Bigarren mailako berriak gaiak, esposizio maila handiena izan du, informatzea 
baino entretenitzea helburu duten berriak ere izanik foko mediatiko gehien izan 
dutenak; Euskal Herriarekin harremana duten titular guztien % 30-a errepresentatuz. 

Euskal Herriarekin zerikusia ez duten titularrei dagokienez, hauek deskribatu eta gaien 
arabera sailkatzean, gai zehatzen parametroetan polarizazioa eman dela ikusi ahal izan 
da, Coronavirus-a eta Kuriositateak gaiek guztien % 53-a suposatzen dutelako. Hau da, 
ikerketaren laugarren helburu orokorra eta bostgarren helburu zehatza burutzean, 
Euskal Herritik at kokatzen diren gai zehatzetan ere, entretenitzeko dauden titularrak 
pisu nabarmena dutela jakin ahal izan da, Kuriositateak gaia esposizio maila handiena 
izan duten bi gai nagusien artean baitago.

Euskal Herriko berri instituzionalen irudia deskribatzean (2. helburu orokorra) eta titular 
hauek administrazio mailaren arabera antolatzean, Eusko Jaurlaritzaren gehiegizko 
esposizioa gauzatu dela ikusi ahal izan da. Euskal Herriko berri instituzionalen %87,5-
ak Eusko Jaurlaritzaren presentzia izan du, eta Euskal Herriko maila desberdineko 
administrazioekin egon barik, Eusko Jaurlaritza berri instituzionalen %82-an agertu 
izan da. Honek, beraz, bigarren hipotesia baieztatzeko aukera ematen du, Teleberriko 
titularrek eraikitako errealitate instituzionalak Eusko Jaurlaritzaren esposizio 
mediatikoa indartzen duela frogatu ahal izan delako.

Euskal Herriko berri instituzionalak 8 gaien arabera sailkatzean eta, hortaz, bigarren 
helburu zehatza betetzean, hiru gai nagusi pertzibitu ahal izan dira, Zaldibar gaia 
alboratuz, hirurek batera berri instituzional guztien %63-a islatzen dutelako. 
Teleberriko titularrek ezarritako Agenda-n, beraz, errealitate instituzionala gai hauekin 
harremanetan jartzeko joera nabari izan da. Modu honetan, «EAE-ko hauteskundeen 
data zehazteko Jaurlaritzaren hausnarketa eta erabakiak», «Espainiako Gobernuarekin 
negoziatu ondoren Jaurlaritzaren lorpenak» eta «Ekonomia-Industria arloan euskal 
exekutiboak gauzatutako aurrerapausoak» izango ziren Iritzi Publikoak errealitate 
instituzionalarekin lotzeko, titularretan mahai gaineratzen diren gai zentralak.

Honekin batera, aztertutako 32 egunetan berri instituzionalek izan duten 
pertsonifikazio eredua erakutsi ahal izan da (laugarren helburu zehatza). Burutu 
den ponderazio sistemarekin, titularretako euskal berri instituzionaletan eman 
den politikarien arteko ikusgarritasun-banaketa desorekatua agerian geratu da: 
berri instituzionaletan agertu diren 25 politikarien %88-ak une gutxitan azaltzen 
da (bost puntu baino gutxiago) eta %12-ak aldi askotan (7 puntu baino gehiago). 
Baina politikarietan baino, arreta puntuazioetan jartzen bada, oraindik eta argiago 
nabarituko litzateke aipatutako desoreka hori: ponderazio sisteman banatu diren 
72,5 puntuen ia erdia (%46,8) hiru politikariek bakarrik dute, Arantxa Tapia(7,5p), 
Josu Erkoreka(12p) eta Iñigo Urkullu(14,5p) EAJ-ko politikariek alegia. Azken datu 
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honekin, hirugarren hipotesi zehatza frogatzen dela esan daiteke, titularretako berri 
instituzionalen protagonismo gehiena Iñigo Urkulluk duelako.

Titularretako berri instituzionalen barnean Eusko Jaurlaritzaren ikusgarritasun eredua 
behin ezagututa (3. helburu orokorra) eta gaien araberako euskal exekutiboaren 
argazkia izanik (3. helburu zehatza), Zaldibarreko gertakariak Teleberriko 
egunerokotasun informatiboan izan duen nabarmeneko eragina argi eta garbi frogatu 
ahal izan da. Pisu mediatiko gehien izan duen Euskal Herriko hirugarren gai orokorra 
izateaz gain, berri instituzionalen %48,43-a gai honen inguruan aritzea eta, aldi berean,  
Eusko Jaurlaritzak izandako titular guztien %48,2-a Zaldibar gaiarekin harremanetan 
egotea datu benetan adierazgarriak dira. 

Teleberriko titularrek ordura arte ezartzen zuten Agenda-n, Zaldibarreko gertakari 
honek baldintzatu izanak, eta horrekin, maila desberdinetako instituzioen rola 
eztabaidagaien artean egoteko aukera gauzatzeak, afera edota krisi izaera duen 
testuinguru baten, Teleberriak nola erantzuten duen aztertzeko ahalbidea ireki du. 

Abiapuntu honetatik lortutako emaitzak ikusirik, azpimarratu daiteke krisi egoera hau 
indibidualki aztertu denean, aipatu berri den politikarien ikusgarritasunaren sailkapen 
orokorrak erakutsi duen logika aldatu egin dela: Zaldibar gaian banatu diren puntu 
guztien %54,8-a herri Alkateak, Alkateordeak eta Sailburuordeak dituzte, bigarren 
mailako politikariak alegia. Halaber, Zaldibar gaian ematen den esposizio mediatikoa, 
kargu politikoen erantzukizun mailaren arabera aztertzean lortutako datuak kontuan 
hartzekoak dira. Hau da, gai honen %64-a Sailburuak eta Sailburuordeak direla, eta 
Bizkaiko Ahaldun Nagusia eta Lehendakariaren puntuazioak gehituta (4,5), gai honetako 
puntu guztien %16,9-a soilik errepresentatzen dutela, adierazle zuzenak dira afera izaera 
duten gaietan bestelako politika komunikatiboa praktikatu izan dela ondorioztatzeko.

Azken datu multzo hauei, pasa den urtean EITB-ko langilegoari egindako inkestan eta 
2016an EITB-ko LAB sindikatuak eginiko txostenean ondorioztatutakoa gehitu ezkero, 
ETB-ko zuzendaritza taldeak izandako joera komunikatiboaren objektibotasuna eta 
neutraltasuna zalantzan jartzeko oinarri eta argudio sendoak daudela esan daiteke.  
Hauen arabera, EITB-ko langileen %74,4-ak uste du taldeko informazio politika, 
gobernuan -Eusko Jaurlaritzan- dagoen alderdi politikoaren aldekoa izaten dela, eta 
EITBko informazio politika, bere sorreratik interes alderdikoien mesederako erabili 
izan dela, besteak beste, datu esanguratsuenak dira.

Ikerketa honek planteatutako hirugarren hipotesi orokorrari erantzuteko, azken 
datu bat ere gaineratu daiteke. Eusko Jaurlaritza osatu duten gai guztiei erreparatuz, 
guztiek Eusko Jaurlaritzaren alderdi neutro edo positiboei egiten diete erreferentzia, 
bere irudi publikoaren eraikuntza prozesuan positiboki eraginez. Gauzak honela, ETB-
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ko zuzendaritzak Eusko Jaurlaritzaren aldeko agenda bat ezartzen duela planteatzen 
duen hipotesiak, baditu hainbat datu eta adibide hura sostengatzen dutenak.   

6.1 Proposamena
Bukatzeko, nabarmendu beharra dago lan honek hilabete oso bateko titularrak 
bakarrik aztertu dituela, Teleberriak irauten duen zati bat besterik ez, alegia. Egia 
da, Teleberriak egunero helaraziko dituen berriak eta, hortaz, irudikatuko duen 
ingurugiroaren elementu «garrantzitsuenak», titularren eremuan laburbiltzen direla, 
oraindik eta enfasi gehiago emanez bertan agertutako informazioei. Ondorioz, 
hartzailearentzat errazagoa bihurtzen da titularretan plazaratutako gai bakoitzaren 
garrantzia edota hierarkizazioa identifikatzea eta barneratzea. 

Aitortu beharra dago, aldiz, lan honek mugak dituela. Hots, Teleberria bezalako 
edozein albistegi-egiturak benetan eraiki nahi duen ingurugiroaren deskribapena 
ulertzeko eta, modu horretan, eskaintzen den gaien hierarkizazioa, enfasi eredua, 
berrien iraupena edota hauen zentzura bezalako ezaugarriak modu zuzen eta 
osatuago baten ikertu ahal izateko, ez da nahikoa titularren azterketa burutzearekin. 

Arrazoi honegatik, Teleberriak –kasu honetan- definitzen, legitimatzen eta 
normalizatzen duen errealitatea era aberatsago batean azaldu ahal izateko,  beharrezkoa 
ikusten dut albistegiaren eremu osoa barnebilduko lukeen analisi-sistema bat egitea. 
Aldagai desberdinen arabera ponderazio sistemak burutu ahal dira, ondoren aldagai 
desberdinetatik lortutako emaitzak batuz eta ondorio zehatzagoetara helduz.

Hau da, titularren eta ondorengo berri bakoitzaren iraupenaren(1), errepikapenaren(2) 
eta ordenaren(3) araberako hiru sailkapen, esate baterako, osatu daitezke. 
Metodologia honek, Teleberriaren agenda komunikatiboa aztertzeko oinarri oraindik 
eta sendoagoak jarriko lituzkela uste dut.

Nire ikerketa lanaren hutsune nagusiena kontutan hartuz eta, aldi berean, metodologia 
zehatz baten falta nabaritzeak, mahai gaineratutako proposamenaren adibide-jarduera 
bat egiteko interesa izan dut, aurrera begirako ikerketa ildo posible baten hurbilpen 
moduko bat proposatuz. 

Hirugarren eta azken eranskinean dago botatako proposamenaren garapena, 
aipatutako hiru aldagaiak erabiliz eta metodologia-eredu honen pausoak plazaratuz. 
Dena den, borondatez eginiko jarduera honen helburu nagusia ez da lortutako 
emaitzen irakurketa osatzea izan, baizik eta testuinguru honetan nire ekarpena egitea 
eta, nolabait, ikergaiaren gainean eraiki dudan ideia orokorrari jarraikortasun lerro 
berri bat proposatzea.
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BIGARREN ERANSKINA 
(Titularrak gaika sailkatuta)

Coronavirus-a (40 titular)
 1.  OMS/ Txina jarraipena (Mundua) – 27an
 2.  Alemaniar bat birusarekin (Europa) – 28an 
 3.  Turista txinatar batek birusa du Frantzian (Europa) – 28an
 4.  Euskal herritar bat Shangai-n – Txinako egoera (EH) – 28an
 5.  Txina aislatuta (Mundua) – 29an
 6.  Errepatriatu europarrak (Europa) – 29an
 7.  Errepatriatuak koarentenan egon beharko dira (Europa) – 29an
 8.  Enpresa euskaldunak (EH) – 29an
 9.   Hamazazpi herrialde birusarekin, OMS-ek emergentzia internazionala dekretatu 

(Mundua) – 30ean 
10.  Errepatriatuak badaude Madrilen (Espainia) – 31n
11.  Errepatriatuak badaude Madrilen (Espainia) – 31n
12.  Euskadi prest; hiru ospital ahalbidetu (EAE) – 31n 
13.  Lehen kasua Espainian (Espainia) – 1ean 
14.  Errepatriatuen egoera (Espainia) – 1ean
15.  Errepatriatuen egoera (Espainia) – 2an
16.  Txinako egoeraren jarraipena (Mundua) – 3an
17.  Txinako egoeraren jarraipena (Mundua ) – 4an
18.  Wuhan-etik zetoztenen artean ez dago positiborik (Espainia) – 4an
19.  Txinak bere hospitala erakusten du ( Mundua) – 4an
20.  Mediku txinatarra hil da (Mundua) – 6an
21.  Bi kasu berri Espainian (Espainia) – 9an
22.  Birusak hiri handiak geldiarazten ditu (Mundua) – 10ean
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23.  OMS-ek izena aldatu dio (Mundua) – 11n
24.  «Mobile World Congress»-ik ez da egongo (Espainia) – 12an
25.  Txinako egoeraren jarraipena (Mundua) – 13an
26.  Parisen kasu bat (Europa) – 15ean
27.  FMI-k esan du ekonomian eragina izango duela (Mundua) – 16an
28.  Italiako egoeraren jarraipena (Europa) – 21ean
29.  Bigarren heriotza Italian (Europa) – 22an
30.  Italiako egoeraren jarraipena (Europa) – 23an
31.  Gurutzetako ospitalean protokoloa aktibatuta (EAE) – 23an
32.  Italiak 4 heriotza dagoeneko (Europa) – 24an
33.  Eusko Jaurlaritzak bekadunei itzultzeko esan die (EAE) – 25ean
34.  Euskaldunak Tenerifen (EH) – 25ean
35.  Penintsulako lehen kasua Bartzelonan (Espainia) – 25ean 
36.  Espainiako osasun kontseilaria (Espainia) – 25ean 
37.  Hamar kasu Espainian (Espainia) – 26an
38.  Krisi mahaia osatu du Eusko Jaurlaritzak (EAE) – 26an
39.  Eusko Jaurlaritzaren koordinazio mahaia (EAE) – 27an
40.  Ekonomia Euskadin, enpresen kontingentzia planak  (EH) – 27an

Euskal Herriko aktualitatea eta politika (16 titular)
 1.  Ehiztarien aurkako manifestazioa – 2an
 2.   Ustelkeria. 7 urte PNV-ko ex-senatariari eta Gipuzkoako agentziako  

zuzendariari – 7an
 3.  Apustu etxeen aurkako manifestazioa Iruñan – 8an
 4.  Altsasun atxiloketa bat – 8an
 5.   PNV-EH Bildu-Elkarrekin Podemos- EH-ko sindikatu guztiak bat egin dute 

politika penitentziarioa aldatzeko – 8an
 6.  Armen itsasontzi saudia Bilbora heldu da (EAE) – 9an
 7.  Zabortegi eredua EAE-n – 9an 
 8.  Nafarroako nekazarien manifestazioa – 16an eta 19an
 9.  Pisu turistikoak Euskadin (EAE)– 17an
10.  Nafarroako parlamentuan «Ley de simbolos» – 20an
11.  Aita Mari – 28an, 30ean, 9an, 10ean, 11n
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Euskal Herriko ekonomia (15 titular)
a. ENPRESAK: 1. EKIAN (parque solar) – 27an

2. Iberdrolak Siemens utziko du – 4an
3. ADEGI-k metalgintzako sindikatuei ohartarazi die – 7an
4. Euskaltelen hedapen komertziala – 12an
5. Petronor – Bilboko portua – 21ean
6. SHERPA – Inteligentzia artifiziala – 22an
7. Ecotasen gaineko enpresen erreakzioa – 27an

b. PROIEKTUAK: 1.  AHT-ko Bilboko eta Gasteizko eremuak Jaurlaritzak  
ordaindu – 13an

2. «Tranvia Sur» estreinatu da – 15ean

c. LANA: 1. Lan istripuak – 27an, 3an, 4an x2, 5ean
2. Osakidetzako OPE-ak adjudikatu dira – 6an

EAEko hauteskundeak eta alderdi politikoak (26 titular)
  1. EH Bildu. Maddalen Iriarte proposatu da lehendakarigai moduan – 27an
  2.  Elkarrekin Ahal dugu. Rosa Martinezek bere burua aurkeztu barne 

hauteskundetan – 30ean
  3. PSE. Maixabel Lasa alderdia utzi du, Txema Urkijo babesteagatik – 30ean
  4. EH Bildu. Iriartek errepikatuko du lehendakarigai bezala – 3an
  5. Hauteskundeak. Data seguruenik apirilaren 5ean – 5ean
  6. Hauteskundeak. Urkulluk ostiral honetan anuntziatu dezake – 5ean
  7. Hauteskunde autonomikoak.  Urkulluk dio ez duela datarik zehaztu – 6an
  8. Inkognita mantentzen du Urkulluk – 7an
  9. PP. Genovak saihesten du Alfonso Alonso modu argian babesten – 7an
10. Urkulluren erabakia. Arrazoia, zortzi hilabetetako kanpaina saihestea – 10ean
11. PP. Alonsok babesa jasotzen du – 10ean
12. EitbFocus. EAEko bozka estimazioa – 13an
13. PP eta Ciudadanos alderdien arteko koalizioa euskal hauteskundeetan – 19an
14. PP eta Ciudadanos. PP-k  listen ordena ukatu egiten du – 20an
15. Arazoak Genova eta EAEko PP-aren artean – 21ean
16. PP eta Ciudadanos. Madrilen firmatu egiten da, Alonso gabe – 21ean
17. Alonsok bere dimisioa planteatzen du– 21ean
18.  Alfonso Alonso «ez du komentariorik» PP eta C`s-en arteko akordioaren 

aurrean – 22an
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19. Alonso ez da lehendakarigaia izango – 23an
20. Iturgaiz hautagaia – 24an
21. Alonsok dimititu egiten du EAE-ko PP-ren presidente bezala – 24an
22. Alonsok Pablo Casadoren konfiantza eza azpimarratzen du – 24an
23. PP-k Vox-ekin indar metaketa gauzatzeko prest – 24ean
24. Urkullu lehendakarigai eta inoiz baino emakume gehiago – 24an
25.  Elkarrekin Ahal dugu. Lander Martinezen dimisioa. Miren Gorrotxategik  

irabazi – 27an
26. Gorrotxategik ez du PNV-rekin adostu nahi – 27an

Berri instituzionalak; Eusko Jaurlaritza (18 titular)
 1.  Transferentziak berriz aktibatu dira – 28an
 2.  Bere politika soziala babesten du– 30ean
 3.  Tapiak azalpenak eskatzen ditu grebako antolatzaileei – 31n
 4.  Berdintasunaren euskal legea – 28an 
 5.  Renove plana – 29an
 6.  Coronavirusa. Hiru ospital ahalbidetu – 31n
 7.  Segurtasun soziala eskatzen du negoziaketetan – 3an
 8.  Industria 4.0 itun sozialean – 4an
 9.  Urkulluk hauteskunde deialdiaren inguruan hausnartzeko eskatu – 4an
10.  Hauteskundeak. Data seguruenik apirilaren 5ean – 5ean
11.  Hauteskundeak. Urkulluk ostiral honetan anuntziatu dezake – 5ean
12.  Segurtasun soziala badago agendan – 5ean
13.  Hiru transferentzia berri martxoan helduko dira- 5ean
14.  Tapia Siemensengan konfiantza du – 5ean
15.  Lur jauzia eta krisi mahaian jarraitzen dute Aldundia eta Jaurlaritza – 6an
16.  Hauteskunde autonomikoak.  Urkulluk dio ez duela datarik zehaztu – 6an
17.  Osakidetzako adjudikazioak – 6an
18.  Inkognita mantentzen du Urkulluk – 7an
19.  Zabortegiaren erortzea – 7an
20.  Gaztelugatxera sartzeko mugak jarri ditu Bizkaiko Aldundiak – 7an
21.  Enpresari espedientea – 8an
22.  Bilaketa berriz hasi da – 9an
23.  Bilaketaren fase berri bat – 9an
24.  Lehendakariak hauteskundeak deialdia egin du – 10ean
25.  Lehendakaritza. Eizagako zabortegiko krisiari erantzuteko – 10ean
26.  Etengabeko erreskatea – 10ean
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27.  Oihartzun handiko protestak + Eibar/Ermua alkateak – 10ean
28.  Euste-horma bat eraikiko du Bizkaiko Aldundiak – 10ean
29.  Urkulluren erabakia. Zortzi hilabetetako kanpaina saihesteko – 10ean
30.  Diligentzia judizialak – 11n
31.  Presiopean Zaldibarren + Alkateordea negarrez – 11n
32.  Zabortegia bizitatu du Urkulluk – 12an
33.  Familiekin batzartu da Urkullu – 12an
34.  Verter Recycling laguntzen hasten da Eusko Jaurlaritzarekin – 12an
35.  Zaborra Batzokien kontra, Erkorekaren balorazioa – 12an
36.  Batzarra Madrilen. AHT-ko sarreren gaian aurrerapausoak – 13an
37.  Finantzen euskal kontseilua. Diputazioei aportazioak – 13an
38.  Asteartean emango ditu azalpenak Urkulluk – 13an
39.  Erreskate lanak – 14an
40.  Prebentzio neurriak – 14an
41.  Aholkuak – 14an
42.  Prebentzio lanak – 15ean
43.  Lasaitasunezko deia – 16an
44.  Urkulluren azalpenak – 16an
45.  Ingurumen sailburuordea – 17an
46.  AP-8arentzat segurtasun gehiago – 17an
47.  Barkamena eskatu du Urkulluk – 18an
48.  Krisia Zaldibarren – 18an
49.  Arriolak zehaztasunak gaineratu ditu – 18an
50.  Iruñan adostasuna. Alokairua 650 eurotik behera – 18an
51.  Hondakinen gestioa Eusko Jaurlaritza – 19an 
52.  ABIATU dispositiboa Gipuzkoan – 19an
53.  Transferentziak. Segurtasun soziala barnebiltzen dira  - 19an
54.  Airea hobetu da – 20an
55.  Gernikako Estatutua osorik betetzeko lehen agenda – 20an
56.  Egun garrantzitsua. Agenda Estatutua betearazteko – 20an
57.  Ingurumen departamentuak Fiskaltzari bigarren espedientea egin du – 21ean
58.  Emakunde martxoak 8ri begira – 24an
59.  E. Jaurlaritzak Italiako bekadunei itzultzeko eskatu – 25ean
60.  Krisi mahaia osaturik. 600 ohe ospitaletan – 26an
61.  Hondakinen gaineko zerga – 26an
62.  Ignacio Ellacuria saria – 26an
63.  Kartel polemikoa Bilbon – 27an
64.  Koordinazio mahaia- momentuz ez dago positiborik Euskadin – 27an
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Emakumea (6 titular)
1. Indarkeria kasua EAE-n – 6an
2. Indarkeria kasua Espainian – 26an
3. Berdintasuna soldatan, datuak EAE-n – 22an
4. Emakunde martxoak 8ri begira – 24an
5. Berdintasunaren euskal legea proposatu du Eusko Jaurlaritzak – 28an
6. Gasteizen kontzentrazioa – 31n

Euskera (7 titular)
1. Iruña-Veleia kasua – 1ean, 3an x2, 5ean, 10ean, 19an
2. Erraztasunak Euskaltegietan – 12an

Greba orokorra (5 titular)
1. Bihar, greba orokorra. Mobilizazioak hasiak dira – 29an
2. Manifestazio jendetsua kaleetan – 30ean
3. Jarraipen desberdina – 30ean
4. Hamar atxilotu – 30ean
5. ELA eta LAB sindikatuen oharra – 30ean

Etxebizitza Euskal Herrian (3 titular)
1. Pasaian etxe okupatua – 29an
2. Iruñan 400 familia afektatuak – 14an
3. Iruñan adostasuna. Alokairua 650 eurotik behera – 18an

Erlijioa (2 titular)
1. Nafar eliza. Abusuen aurkako komisioa – 3an
2. Vatikanoa eta zelibatua  - 12an
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Euskal Herriko gatazka politikoa (2 titular)
1. Albert Pla – 19an
2. Ongi etorriak – 20an

Bigarren mailako berriak Euskal Herrian (75 titular)
a. URTEURRENAK:  1. Humedalak – 2an
  2. Mimbiziaren aurkako eguna – 4an
  3. Metro Bilbao – 12an
  4. Irratiaren eguna – 13an
  5. Gatibu – 14an
  6. Buesa y Diaz omenaldia – 20an
  7. Gaztea irratia – 23an
  8. Tabakalera – 28an

b. EGURALDIA:  1. Udaberriko eguraldia – 2an
  2. Alerta laranja – 11n
  3. Alerta laranja – 11n
  4. Kalteak kostaldean – 12an
  5. Alerta laranja – 12an
  6. Haize bortitza – 16an
  7. Udaberriko giroa – 31n

d. ISTRIPUAK GARRAIOEKIN:  1. Otxarkoagan kotxe harrapatzea – 27an
  2. Mikel Landak istripua izan du – 1ean
  3. Motorista hilda Donostian– 9an
  4. Kotxe bat Getxoko metro estazioan – 14an
  5. Motorista bat hil da Uribarri Ganboan – 14an
  6. Euskal atuneroa hondoratu da – 16an
  7. Noainen abioneta baten istripua (Naf)– 20an
  8. Iruñan kotxe lasterketa ilegalak (Naf)– 23an
  9. «Beste biktima bat errepidean» (Naf)– 25ean
 10. Zanbranan istripua – 27an

e. UTEAK/HILKETAK/ 
ATXILOKETAK:  1. Sutea Zorrozan - 29an

  2. Sutea Trapagan – 2an
  3. Erreskatea putzu batetik – 2an
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  4. Mendizale bat hil da Mugarran – 2an
  5. Sutea Bilboko hotel batean – 9an
  6. Santi Coca kasua Donostian – 14an
  7. Mendizale bat hilda Igorren – 15ean
  8. Sastakatzea Bilboko metroan – 15ean
  9. Lapurrak atxilotuak – 17an
 10.  Kotxe harrapatzeagatik espetxeratua Iruñan – 

17an
 11. Anti-droga operazioa – 19an
 12. Heroinarekin atxiloketa Bilbon – 21ean
 13. Mendizale batek istripua Beriainen (Naf)– 22an

f. ARTEA/OPERA/ 
ESPOZIZIOAK:  1. Feria Berdeago Durangon – 2an

  2. Serra eta bere eskultura Donostian – 6an
  3. Ameztoy Arte Ederren Museoan – 11n
  4. Opus Lirica – 15ean
  5. Uberuagaren esposizio probokatzailea -16an 
  6. Opus Lirica – 19an
  7. Zinegoak Bilbon– 24an

g. KURIOSITATEAK:  1. Abadiño futbol taldeko jokalariari irainak – 27an 
  2. Araba Errioxako ardoak – 28an
  3.  Zorrozaurreko zubiari bigarren egurra jarri  

zaio – 29an
  4. Heriotza gutxiago infartuengatik (EAE)– 29an 
  5.  La Polla Recorden kontzertua  

Gasteizen– 30ean
  6. Donostiko inauteriak – 1ean
  7. Bihar, Santa Ageda – 4an
  8. Semaforo argitsua Iruñan – 5ean
  9. Gaztelugatxera sartzeko mugak – 7an
 10. Derby gastronomikoa – 8an
 11. Omako basoa gaixotua – 12an
 12. Omako basoa – 12an
 13. BECen kamioiak dantzan – 13an
 14. Rabia kasu posiblea – 14an
 15. Tolosako inauteriak – 15ean
 16. «Gure Aita»-ri letra aldatu zaio – 16an
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 17. Kafetegi bat ireki dute berriro – 17an
 18. La Polla Recorden kontzertua Txilen – 17an
 19. Hontz bat Ikastola batean – 18an
 20.  Artzain Onaren kanpaiak berriz ere entzuten 

dira – 19an
 21. Tolosako inauteriak – 20an
 22. CAFeko plantan bisitari ospetsua – 21ean
 23.  Amama batek 103 urte ditu eta osasuntsu – 

21ean
 24.  Senegaletik Bilbora moda sortzailea eta modeloa 

– 22an
 25. Inauteriak larunbatean – 22an
 26. Inauteriak igandean – 23an
 27. «Guía Repsol» – 24an
 28. Inauterien bukaera – 25ean
 29. Ignacio Ellacuria Saria – 26an
 30. Bilbon kartel polemikoa – 27an

Zaldibar (68 titular)
 1.  Bi pertsona bilatzen dira – 6an
 2.  Lur jausia – 6an
 3.  Lur jausia + krisi mahaian segitzen dute Aldundia eta Jaurlaritza – 6an
 4.  Bilatzen jarraitzen dute – 7an
 5.  Lurzoru ezegonkorra – 7an
 6.  Zeregina etengabea da – 7an
 7.  Zabortegiaren erortzea – 7an
 8.  Salaketa sindikala – 7an
 9.  Enpresari espedientea – 8an
10.  Bilaketa eten da – 8an
11.  Bilaketa berriz hasi da – 9an 
12.  Bilaketaren fase berri bat – 9an
13.  Auzokideak haserre – 9an
14.  Etengabeko erreskatea – 10ean
15.  Oihartzun handiko protestak – 10ean
16.  Euste-horma – 10ean
17.  Presiopean Zaldibarren +alkateordea negarrez– 11n
18.  Diligentzia judizialak – 11n
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19.  Lursail ezegonkorra – 11n
20.  Zabortegia bisitatzen du (Urkulluk) – 12an
21.  Familiekin batzarra – 12an
22.  Suhiltzaileak babestuta – 12an
23.  Talde lana – 12an
24.  Verter Recycling laguntzen hasten da Eusko Jaurlaritzarekin – 12an
25.  Zaborra Batzokien kontra +Erkoreka– 12an
26.  Bilaketa berriz hasten da – 13an
27.  Lanera bueltatzen dira – 13an
28.  Bijilia Zallan – 13an
29.  Gutxigatik libratu zen – 13an
30.  Asteartean azalpenak emango ditu Urkulluk – 13an
31.  Prebentzio neurriak -14an
32.  Aholkuak – 14an
33.  Erreskate lanak – 14an
34.  Martxa jendetsua – 15ean
35.  « Zaldibar argitu» – 15ean
36.  Prebentzio lanak – 15ean
37.  Lasaitasunezko deia – 16an
38.  Uraren kalitate egokia – 16an
39.  Itzaltze lanak – 16an
40.  Urkulluren azalpenak – 16an
41.  Lehentasun bikoitza – 17an
42.  Patio eta parkeak hutsik – 17an
43.  Ermuan kezka – 17an
44.  Haizearen kalitatea – 17an
45.  AP-8arentzat segurtasun gehiago – 17an
46.  Ingurumen sailburuordea – 17an
47.  Barkamena eskatu du (Urkulluk) – 18an
48.  Zaldibarko krisia – 18an
49.  Arriolak zehetasunak gaineratu ditu – 18an
50.  Krisia Zaldibarren – 18an
51.  Kea bukatu da – 18an
52.  Aire kalitateagatik (inauteri gabe) -18an
53.  Murrizketa gabe – 18an
54.  Bilaketa zorrotza – 19an
55.  Hondakinen gestioa Eusko Jaurlaritza – 19an
56.  Airea hobetu da Osasuneko sailburuordea– 20an
57.  Jada ez dago aholkurik – 20an
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58.  Zaldibarreko zabortegia – 20an
59.  Ingurumen departamentuak Fiskaltzari beste espediente bat helarazi – 21ean
60.  Sua itzalita -21ean
61.  Aire kalitatea – 21ean
62.  Erreskate lanak – 22an
63.  Sutea kontrolatu – 23an
64.  VOST Emergentzia (buloak) – 23an
65.  Zaldibareko zabortegia – 24an
66.  Zaldibarren erreskatea – 25ean
67.  Desagertutakoen bilaketa – 26an
68.  Protesta berriak – 27an

Katalunia (13 titular)
 1.  Haustura irekia (ERC eta JxCAT) – 27an
 2.  Legealdia bukatua – 27an
 3.  Exconsellers-ak bueltatu dira Parlament-era – 28an
 4.  Sanchez-Torra batzarra otsailaren 6an – 28an
 5.  Presoak elkarrizketak abiatzeko deia egin dute – 28an
 6.  Katalunian hauteskundeak aurrekontuak onartu ondoren – 29an
 7.  Moncloak errektifikatu du Torra ikusteko hauteskunde aurretik – 30ean
 8.  Torrak alfonbra gorria jarri dio Sanchezi -6an
 9.  Mahaia martxan hilabete honetan – 6an
10.  Sanchez eta Cuixart lanera irtengo dira – 6an
11.  El Palauk data adostu behar dela gogorarazi du – 19an
12.  Espainia-Katalunia. Elkarrizketa mahaiko lehen bilera – 26an
13.  Bateratutako komunikatua. Hilabetero biltzea adostu dute – 26an

Espainiako aktualitatea eta politika (15 titular)
 1.  C`s-en proposamena PP-ri (koalizioa EAE-n, Katalunian eta Galizian) – 31n
 2.  XIV. legealdia hastapena – 3an
 3.  Unidas Podemos-ek errektifikatu du (Billy el niño) – 4an
 4.  Galizian ere bai. Feijoo-k hauteskundeak aurreratu ditu – 10ean
 5.  Eutanasia legearen tramitazioa hasi da kongresuan – 11n
 6.  Gastu-muga %3,5 igo da – 11n
 7.  Estrasburgok bermea eman dio Melillan pertsonen itzultzei – 13an
 8.  EitbFocus. PSOE-PODEMOS gobernuari buruz galdetu du – 14an
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 9.  Nekazariak borrokan – 14an
10.  Moncloak eta PP-k gaitzespenak gurutzatu dituzte haien artean– 17an
11.  PP-C`s koalizioa. Aurrera doa baina Galizia arazoa izaten ari da – 18an
12.  Erreforma laborala – 18an
13.  Zerga berriak. Urtero 1800 milioi euro batzea aurreikusten dute – 18an
14.  Elikadura lege berria – 25ean
15.  Gastu-muga onartua. ERC eta EH Bildu abstenitu dira – 27an

Bigarren mailako gertakariak Euskal Herritik 
kanpo (26 titular)
 1.  Tragedia Logroñon. 5 urtetako umea hilda aurkitu da – 27an (Espainia)
 2.  Auschwitzeko 75. Urteurrena – 27an (Europa)
 3.  Hunkipena Haron – 28an (Espainia)
 4.  Kontzentrazioa Haron – 28an (Espainia)
 5.  Open Arms-entzat portua – 1ean (Europa)
 6.  Madrid Fashion Week – 1ean (Espainia)
 7.  Barajasen hegazkin matxuratuta – 3an (Espainia)
 8.  Barajasen hegazkin matxuratuta – 3an (Espainia)
 9.  Barajasen dron bat – 3an (Espainia)
10.  Jose Luis Cuerda hil da – 4an (Espainia)
11.  Minbiziaren 0 ordua – 5ean (Mundua)
12.  Istripua Istanbulen – 5ean (Europa)
13.  Turingiako presidentea dimititu egin du – 6an (Europa)
14.  Politikari espainolen ibilaldia – 8an (Espainia)
15.  Tiroketa Thailandian – 8an (Mundua)
16.  Los Oscar-en  kiniela – 9an (Mundua)
17.  Los Oscar – 10ean (Mundua)
18.  Billy el Niño – 11n (Espainia)
19.  Parisko alkategaiaren eskandalua – 14an (Europa)
20.  Basakeria Mexikon – 18an (Mundua)
21.  Atentatu xenofoboa – 20an (Europa)
22.  Weinstein-en eraso sexuala – 24an (Mundua)
23.  Kotxe harrapaketa Alemanian – 24an (Europa)
24.  Placido Domingok barkamena eskatu du – 25ean (Espainia)
25.  Mubarak hil da – 25ean (Mundua)
26.  Placido Domingoren deuseztapenak Espainian – 26an (Espainia)
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Europar Batasuna (Titular bakarra)
 1.  Aurrekontuak ez dira aurrera joan – 21ean

Brexit-a (9 titular)
 1.  Azken saioa – 29an
 2.  Azken hitzarmena – 29an
 3.  Brexitarekiko pausu bakarrera – 30ean
 4.  Goodbye – 31n
 5.  Hiru ordu falta dira – 31n
 6.  Brexitaren aldekoek ospatzen – 31n
 7.  Normaltasuna Londresen – 1ean
 8.  Brexita  prentsan – 2an
 9.  Arrantzaleentzako ondorioak Brexitarengatik (EH) – 23an

Aktualitatea eta politika munduan (10 titular)
 1.  Etxe Zurira heltzeko primariak  hasi dira – 3an
 2.  Kargugabetze prozesua. Senatuak gaur emango du bere epaia – 5ean
 3.  Irlandako hauteskundeak. Sinn Feinek bipartidismoa apurtu du – 9an
 4.  CDU-ko liderra dimititu du. Merkelen ondorengo posiblea – 10ean
 5.  Salvinik ez du babesik eta epaitua izan liteke – 12an
 6.  Mugak etorkinei. Erresuma Batuak ingeleseko kualifikazioak exigituko ditu – 19an
 7.  Assange-ren estradizioa. Gaur Londresen hasiko da epaia – 24an
 8.  Negoziaketa komertzialak – Londres akordio barik erretiratzeko arriskua – 27an
 9.  Trumpen  bake plana. Palestinarren babesik ez du – 28an
10.  Trump eta Netanyahu. Mendeko akordioa – 28an
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LEHEN PAUSOA: 
Egun bakoitzeko lehen hiru titularren gaiak definitu: 
27. Katalunia/ Katalunia/ EAEko hauteskundeak
28. Katalunia/ Katalunia/ Espainia-Katalunia negoziaketak
29. Brexit-a/ Brexit-a/ Coronavirus (Txina)
30. Greba Orokorra/ Greba Orokorra/ Greba Orokorra
31. Brexit-a/ Brexit-a/ Brexit-a
 1. Coronavirus-a (Espainia)/ Coronavirus (Espainia)/ Brexit-a
 2. Eguraldia (EH)/ Coronavirus-a (Espainia)/ Brexit-a
 3. Kuriositateak(Espainia)/ Kuriositateak(Espainia)/ Kuriositateak(Espainia)
 4. Lan istripua (EH)/ Lan istripua(EH)/ Eusko Jaurlaritza (Industria)
 5.  Eusko Jaurlaritza (EAE-ko hauteskundeak)/ Eusko Jaurlaritza (EAE-ko 

hauteskundeak/ Eusko Jaurlaritza ( Transferentzien negoziaketak)
 6. Zaldibar/ Zaldibar/ Zaldibar
 7. Zaldibar/ Zaldibar/ Zaldibar
 8. Eusko Jaurlaritza (Zaldibar)/ Zaldibar/ EH-ko aktualitatea eta politika
 9. Zaldibar(E.J)/ Zaldibar(E.J)/ Zaldibar
10.  Eusko Jaurlaritza (EAE-ko hauteskundeak)/ EAE-ko hauteskundeak( E.J)/ EAE-ko 

hauteskundeak
11. Zaldibar/ Zaldibar(E.J)/ Zaldibar
12. Zaldibar(E.J)/ Zaldibar(E.J)/ Zaldibar
13. Zaldibar/ Zaldibar/ Zaldibar
14. Zaldibar(E.J)/ Zaldibar(E.J)/ Zaldibar(E.J)
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15. Zaldibar/ Zaldibar/ Zaldibar(E.J)
16. Zaldibar(E.J)/ Zaldibar/ Zaldibar
17. Zaldibar/ Zaldibar/ Zaldibar
18.  Eusko Jaurlaritza (Zaldibar)/ Eusko Jaurlaritza (Zaldibar)/Eusko Jaurlaritza 

(Zaldibar)
19. Zaldibar/ Eusko Jaurlaritza (Zaldibar)/EAE-ko hauteskundeak
20. Zaldibar(E.J)/ Zaldibar/ Zaldibar
21. EAE-ko hauteskundeak/ EAE-ko hauteskundeak/ EAE-ko hauteskundeak
22. Hilketak/ Zaldibar/ EAE hauteskundeak
23. Coronavirus-a(EH)/ Coronavirus-a(Europa)/ EAE-ko hauteskundeak
24. EAE-ko hauteskundeak/ EAE-ko hauteskundeak/ EAE-ko hauteskundeak
25. Coronavirus-a (EH)/ Coronavirus-a (Espainia)/ Coronavirus-a (Espainia)
26.  Katalunia-Espainia negoziaketak/ Katalunia-Espainia negoziaketak/ Coronavirus-a 

(Espainian)
27.  EAE-ko hauteskundeak/ EAE-ko hauteskundeak/ Eusko Jaurlaritza 

(Coronavirus-a)

BIGARREN PAUSOA: Hiru aldagaiak erabili.

1) ALDAGAIA:ORDENA

• Ponderazio sistema erabiliz: Lehen berriak 2 puntu; Bigarrenak puntu oso 
bat; Hirugarrenak 0,75 puntu

• Teleberriaren hasieran markatzen den lehen titularra, pisu gehiena izanik eta 
egunaren gertakari «inportanteena» irudikatzen saiatzen denez, hurrengo bi 
gaiekiko desberdintasuna nabari behar da. Bigarren eta hirugarren titularren 
arteko egoera parekoa dela ulertu da. 

• 11 GAIEN SAILKAPENA (32 egunetako puntuen arabera)
 1.  ZALDIBAR (45,25p)
 2.  EAE-ko hauteskundeak (15,25p)
 3.  Eusko Jaurlaritza (14p)
 4.  Coronavirus-a (12,25p)
 5.  Brexit-a (8,25p)
 6.  2. mailako berriak (7,75p)
 7.  Katalunia (6p)
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 8.  Espainia-Katalunia negoziaketak (3,75p)
 9.  Euskal Herriko Greba Orokorra (3,75p)
10.  Lan istripuak (3p)
11.  EH-ko aktualitatea eta politika (0,75p)

• Otsailaren 2ko kasua hartuko da adibide zehatz gisa, Teleberriak egun horretan 
haien artean zerikusirik ez duten hiru gaiekin hasten delako: «Eguraldia (EH)/ 
Coronavirus-a (Espainia)/ Brexit-a». Proposatzen den metodologian, aldez 
aurretik definitutako denbora tarte bateko egun guztietan ariketa hau burutzea 
izango litzateke ideia, bestelako aldagaiak edo interes-guneak gehitu ahal 
direlarik.

• Hurrengo taulan, beraz, Otsailaren 2-ko Teleberria ireki zuten lehen hiru 
titularrek, ponderazio sistema batean parte hartu ostean, lortutako puntuazioa 
kategoria orokor batera mugituko dira.

• Hiru aldagaiak sailkatu ostean arrazoituko da kategoria orokorra definitzeko 
erabakia.

ORDENA

Ponderazio 
sistema

Titularretan 
(Kategoria 
orokorra)

Gaien 
garapenean 
(Kategoria 
orokorra

Guztira lortutako 
puntuazioa

Zenbat puntu 
banatzen dira? 3,75 puntu 9 puntu 6 puntu

Eguraldia EH-n 2p 4,8p 0p 4,8 puntu

Brexit-a 0,75p 1,8p 1p 2,8 puntu

Coronavirus-a 1p 2,4p 3p 5,4 puntu

6. Taula; Iturria: Nik neuk egina

2) ALDAGAIA: ERREPIKAPENA

• Zenbat aldiz agertu dira gai hauek lehen 3 titularren artean?

• Adibidez, egun baten «Zaldibar/ Zaldibar/ Zaldibar» kasua ematen denean = 
3 aldiz 

 1.  ZALDIBAR (36 aldiz)
 2.  EAE-ko hauteskundeak (14)
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 3.  Eusko Jaurlaritza (11)
 4.  Coronavirus-a (10)
 5.  Brexit-a (7)
 6.  2. mailako berriak (5)
 7.  Katalunia (4)
 8.  Espainia-Katalunia negoziaketak (3)
 9.  Euskal Herriko Greba Orokorra (3)

 10. Lan istripuak (2)
 11. EH-ko aktualitatea eta politika (1)

• Otsailaren 2a adibide zehatz moduan, egun honetako lehen hiru titularrek gai 
desberdinak jorratzen dituztenez, puntu banaketa modu orekatuan ematen 
da.

ERREPIKAPENA

Zenbat bider agertu 
dira ?

Titularretan 
(Kategoria 
orokorra)

Guztira lortutako 
puntuazioa

Zenbat puntu banatzen 
dira? 3 puntu 9 puntu

Eguraldia EH-n 1p 3p 3 puntu
Brexit-a 1p 3p 3 puntu
Coronavirus-a 1p 3p 3puntu

7. Taula; Iturria: Nik neuk egina

3) ALDAGAIA: IRAUPENA

• Zenbat segundo irauten dute titular hauek? Eta titularren sekzioaren ostean, 
gai berdinaren garapena zenbat segundo iraun ditu? Hots, zenbat iraun du –
segundotan- gai bakoitzak Teleberrian ?

• Azken zutabean lortutako ehunekoak erabiliko dira azken irakurketa egiteko, 
ehuneko hauek kategoria orokor batera eroan ostean noski. 
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GAIA
IRAUPENA 
TITULARRETAN

IRAUPENA 
GARAPENEAN

IRAUPEN OSOA 
TELEBERRIAN

Eguraldia EH-n 23 seg. 110 seg. 133 segundo 
(%16,54)

Coronavirus-a 39 seg. 400 seg. 439 segundo 
(%28,8)

Brexit-a 51 seg. 181 seg. segundo (%54,6)

7. Taula; Iturria: Nik neuk egina

IRAUPENA

Iraupen osoa Teleberrian Teleberri osoan (Kategoria orokorra)

Zenbat puntu banatzen 
dira?

100 puntu 10puntu

Eguraldia EH-n 16,14p 1,65 puntu

Brexit-a 28,8p 2,88 puntu

Coronavirus-a 54,6p 5,46 puntu

8. Taula; Iturria: Nik neuk egina

• Teleberriak eskaintzen dituen berriak garatzeko eremuan, titularretan 
ezarritako hierarkizazioa aldatu egiten da, gaiek dituzten ikusgarritasun ordena 
aldatuz, edota titularretan agertu ez diren bestelako azpigaiak txertaturik 
daude: 
Egun honetan, esate baterako, titularretan Coronavirus-a gaia Espainiako 
testuinguruan soilik kokatzen da, gai horren garapenean, ostera, Txinan dauden 
euskaldunen egoerari buruz ere hitz egiten da; eta ordenari dagokionez, 
titularretan bigarren gaia den bitartean, berrien garapenean lantzen den lehen 
gaia da. Eguraldia Euskal Herrian gaian ere aldaketa garrantzitsuak daude: 
titularretako lehen gaia izatetik, ondoren garatzen den azken berria izango 
litzateke; eta egun horretako eguraldi eguzkitsuaz hitz egin aurretik, pasa 
den urteko egun berean egondako klimarekin alderatu egiten du, berria bera 
luzeagoa izanik. Eta Brexit-a gaia egun honetako hirugarren titularra da, baita 
garatzen den hirugarren gaia ere.

• Hau jakinik, gaiek pairatzen duten aldaketa hauek kontuan hartu behar 
dira. Horretarako, Otsailaren 2-ko Teleberriari hasiera ematen dioten hiru 
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titularrekin, etorkizuneko ikerketa ildo posible baten adibide sinple bat 
burutuko da. Adibide honekin, Eguraldia EH-n, Brexit-a eta Coronavirus-a gaien 
pisu komunikatiboa neurtzen saiatuko da. Hasteko, sistema ulertzeko argitu 
beharreko puntuak azalduko dira:
1)  Teleberrietan gai bat sartzerakoan, bi fasetan zehar pasatu daiteke: Titularren 

sekzioa eta berrien garapenaren eremua.
2)  Hiru aldagaien arabera neurtuko da egun bakoitzean ikusgarritasun 

mediatiko gehien duten gaiak (3 gaiak, kasu honetan): Ordena, Errepikapena 
eta Iraupena aldagaien arabera.

3)  Ordena neurtzeko,  aipatutako bi fasetan duen postuaren arabera puntuazio 
bat izango du, titularretako sekzioan izandako  postuak pisu handiagoa 
duela ulertuz, Teleberria irekitzen duten gaiek indar gehiago dutelako iritzi 
publikoan.

4)  Errepikapenaren aldagaia, titularren sekzioan soilik zenbatuko da. Titularrak, 
ondoren plazaratuko diren gai anitzen laburpena dela ulertuz eta, beraz, 
Teleberri bakoitzeko ezaugarririk «garrantzitsuenak» helarazteko markoa 
dela interpretatuz: sozialki  gai erreferentea bilakatzeko aukerak biderkatzen 
dira gai baten errepikapena titularretan bakarrik gauzatzearekin.

5)  Iraupenaren aldagaia, egun bakoitzean lehen hiru gaiek irauten duten 
denboran oinarrituko da, Teleberri osoan gai bakoitzak izan dituen segundo 
guztiak batuz.  

6)  Aldagai bakoitzaren arabera, hiru gaien puntuazioa kategoria orokorrera 
pasatuko da, hiru aldagaien arteko emaitzak gehitu ahal izateko. Horretarako, 
aurreko puntuetan oinarrituz, Titularretako ordenak 9 puntu banatuko 
ditu; Berrien garapenaren eremuak 6 puntu; Titularretako errepikapenak 9 
puntu banatuko ditu hiru gaien artean; eta iraupenaren aldagaiak 10 puntu, 
Teleberri osoan zehar berri bakoitzari ezarritako denborari garrantzia 
gehiago emanez.

IKUSGARRITASUN MAILAREN IRAKURKETA (ORDENA, ERREPIKAPENA ETA 
IRAUPENAREN ARABERA)

Otsailaren 2an Teleberriko lehen hiru titularrak soilik hartuta, eta azaldutako sistema 
erabilita, ondorioztatu daiteke: egun honetan pisu komunikatibo gehien izan duen 
gaia Coronavirus-a gaia izan da, 13,86 punturekin; eta hiru gai hauek batera 
akaparatu dutenaren % 43,32 izanik.
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Ondoren, Eguraldia Euskal Herrian gaia izango litzateke mediatikoki gehien eragin 
duena, ordena, errepikapena eta iraupenean oinarrituz. Gai honek 9,45 puntu lortu 
ditu, hirurek batera duten % 29,54a izanik.

Azkenik, Coronavirus-a gaia izango litzateke egun honetan esposizio maila gehien 
izan duen hirugarren gaia, 8,68 punturekin eta hiru gaiek batera lortutako puntu 
guztien % 27,13.

Ondorioetan azaldu dena gogoratuz, ariketa honetako ikergaiaren azterketak duen 
ekinbidean, ekarpen pertsonala gaineratzea izan da proposamen hau burutzeko 
arrazoi nagusiena. Jarduera honekin, beraz, ikerketa lan honek eskaini dituen 
oinarrietatik abiatuta, aurrera begirako eremu interesgarri bat seinalatu besterik ez 
da egiten.
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