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5.5.- ‘Freehand’ aplikazioko 3. bertsioaren agerpena

Tomás Ondarrak eta Javier Zarracinak erabili zuten lehenengo ‘Freehand 1.0’ hark bi urte
iraun zituen. 1991ean, Altsys sortutako programa honen lizentziadunak, Estatu Batuetako
Aldus Corporationek, hirugarren bertsioa publikatu zuen: ‘Aldus Freehand 3.0’.

Macintosh ordenagailuen sistema operatiboaren 7. bertsioarekin funtzionatu ahal izateko
programa huraren bigarren gaurkotze bat –1991eko urrian publikatutakoa, 3.1 zenbaki-
pean– 595 dolar truke erosi zuen ‘El Correo’-k, gaztelera itzulitako bere bertsioan.

Programa honek bigarren iraultza suposatu zuen Bilboko egunkariak grafikoak egiteko tek-
nikan, hauxe izan baizen hamar urte baino gehiagotan zehar infografia atalean erabilita-
koa. Kideen araberako gustu pertsonalen arabera, 2003tik aurrera ‘Freehand’-eko beste
bertsio batzuk erabiltzen hasi ziren ere, batez ere ‘Freehand MX’ (hamaikagarren eta azke-
nengoa), baina oraindik gaur egun, hogei urte geroago, ‘El Correo’-k astero publikatzen
dituen zenbait infografiko, programa honekin burututzen jarraitzen dira.

Zein zen programa honen arrakastaren arrazoia? Hain itxura basikoko interfazea eduki
arren, marrazketa oinarrizko tresnak eta bestelako menuen bitartez infografikoak sortze-
ko beharrezkoak diren utilitate guztiak bazeukan. Honen froga garbia dugu urteak pasatu
eta oso aldaketa gutxi izan zituztela bere ondorengoak. 

_______
Konpainia honek beste hiru urte iraun zituen, 1994 arte, Californiako Adobe Systemsekin fusionatu zenean. Silicon Valleyn egoit-
za duen beste enpresa erraldoi honek ‘Freehand’-en lehiakide nagusiaren –’Ilustrator’– jabea zenez ere,  EE BBetako konpetent-
zia epaitegiek Aldus bere ‘Freehand’ programaren lizentzia beste konpainia bati saltzeko obligatu zuten merkatuan monopolio
suerta ez zedin. Programaren gaineko eskubideak Altsysengan bueltatu ziren eta hirugarren enpresa batek, Macromediak, erosi
zuen Seattleekoa. Hortik haurrera Macromediak programaren hurrengo zazpi bertsioak argitaratu zituen, 2003ko Freehand MX
arte. 2005ean Adobe Systemsek Macromedia absorbitu egin zuen. Nahiz eta lehenengo urteetan zehar konpainia honek
‘Freehand’-eko erabiltzaileei euskarri teknikoa eskainiko ziela deklaratu zuen arren, 2008tik aurrera programa honi jarraipenik
ez egitea erabaki zuen. Gauzak honela, nazioarte mailan marrazteko esistitzen diren bi programa nagusiak esku berberan egon-
da, herri elkarte batek –frefreehand.org izenpean– konpetentziaren kontra izateagatik epaia hasi du 2011eko maiatzatik aurre-
ra San Joséko Adobe Systemsen kontra. 
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Hurrengo orrialdean ikusi dezakegu ‘Freehand 3.1’ huraren interfazeak zeukan itxura kon-
putagailuaren pantailan. Lan esparruaren zonalde zentralean espazio nagusia ‘idazma-
haiak’ osatua zen. Orrialde itxurako alde honetan marrazkigileak prebisualizazio moduan
–‘preview mode’– lan egin zezaken, marraztutako elementuak eta ilustrazioaren antza
orokorra etengabe kontrolatuz. Programak ‘What You See is What You Get’ teknika berrit-
zailea jarraitzen zuen marrazketa prozesu guztian zehar.

5.5.1.- Menu nagusiak

Pantailaren goikaldetik agertzen ziren menu nagusiak honako zazpi hauek ziren;

1 ‘Artxiboa’: proiektua ireki eta gordetzeaz gain, artxiboaren preferentziak aldatzea ere
permititzen zuen. Adibidez, iparamerikar influentziagatik pika eta zizerotan zeuden
neurri guztiak milimetrotara aldatzeko. Inprimatzeko aukerak ere menu honetatik
kudeatu zitezkeen ‘esportatu’ azpimenuari esker. Bi esportazio aukerak eskaintzen
zuen ‘Freehand 3’-k; ‘Encapsulated Post Script’ hizkuntzakoa –edo ‘eps’– eta
Macintoshek asmatutako ‘pict’ formatoan. Lehenengoa bilakatu zen estandarra mundu
osoan eta garrantzi handia izan zuen etorkizunean grafikoak maneiatzerakoan ‘El
Correo’-n ez ezik, munduko gainontzeko egunkari eta inpresio sistemetan ere.

2 ‘Edizioa’: konputagailuaren ‘paper-zorroa’ erabiliz elementuak moztu eta pegatzeko
azpimenuekin batera, ‘desegin’ eta ‘berregin’ aukerak eskaini eta marrazkiak ‘duplika-
tu’, mugitu eta bestelako modifikazioak aurrera eramateko balio zuen. 

3 ‘Ikustekoak’: Infografiagileak pantailan ikusten zuena maneiatzen permititzen zuen.
Erregelak, adibidez, edota pantailako ‘gidak’, marrazteko laguntza bezla. Eraberean,
agertarazi edota izkutatu behar ziren lehiatilak –Tresnak, Koloreak, Estiloak eta
Geruzak–. Aurera eramaten ari ginen lanaren arabera bata ala bestea izkutatuz edota
erakutsiz, lan esparru bisualaren inbasio handiagoa ala txikiagoa behar izan genezake
eta. Guzti honekin batera, marraztutako puntuak, marrak eta objektuak nola erantzu-
tea maneiatzeko ere balio zuen; gidekin batera automatikoki alineatuz, ala ez.

4 ‘Elementuak’: Idazmahaian agertzen ziren elementu guzti horiek besteekiko aurretik
ala atzetik ager zitezkeen. Egileraren bistarekiko ordenazioa behar zutenez, erabiltzai-
leak menu hauen bitartez (‘atzera bidali’, ‘aurrera ekarri’, etab.) elementu bakoitza
bere posizioan kokatu zezakeen. Bestaldetik, haiekin taldeak osatzeko ‘taldekatu’ azpi-
menuak marrak eta objektuak batera tratatzeko uztartzen permititzen zuen. Beste
erraminta baliotsua ‘fusioa’ zen. Honen bitartez bi elementuen arteko trantsizioa buru-
tu zitekeen tarteko pausuetan antzeko elementuak sortuz. Aukera berritzailea zen
‘Freehand’-eko honako hau.

5 ‘Tipoak’: Testu kutxen atributu guztiak maneiatzeko balio zuen. Letra tipoa, tamaina,
letrarteko distantzia, estilua, efekuak, alineazioa etabar. Testu tratamenduko progra-
mek erabiltzen zuten terminologia berbera erabiltzen, paragrafoak eta karakterrak
modifikatzea permititzen zuen, eta, guzti horiekin batera, aukera erabat berritzailea:
testua ‘trazatzea’, hau da, letrak bektorezko marrazkiak bihurtu gainontzeko marraz-
kiak bezala tratatu ahal izateko.

6 ‘Atributuak’: Objektu bakoitzak alde batetik ‘lerroa’ eta bestetik ‘betetzea’ zeukan.
Bakoitzak bere ezaugarri bereziekin (lodiera, kolorea, etab.). Ezaugarri guzti horiek
maneiatzeaz gain, menu honekin ere bertizeen natura aldatu genitakeen. Adibidez,
puntu hori kurbakoa ala izkinakoa izatea, etab. Gaitasu berri batek eskatzen zuen
‘Freehand 3’ honek lehenengo aldiz; ‘estiloak’ gordetzea. Hau da; behin objektu bat
sortuta eta bere ezaugarri guztiak definituta, etorkizunean berriro erabili ahal izateko
‘estilo’ bezala gordetzea. Horrek laguntzen zuen itxura berezko marrazki errepikaga-
rriak sortzen denbora asko aurrezten

7 ‘Laguntza’: Programaren azken menu nagusiak testuinguruko laguntza menu batean
nabigatzeko balio zuen.

Menu nagusiak eta idazmahaiaren arteko espazio zuri estua ‘informazio barra’-k betet-
zen zuten. Une bakoitzean Hautatutako objektuaren kokapena eta bestelako ezaugarriak
erakusten zen bertan.
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Idazmahai nagusi horren alboan beste leihatilatxo batzu agertzen ziren. Tresnak eta auke-
rak editatzeko leiho gutxi agertzeak espazio libre asko uzten zuen lan egin eta marrazte-
ko. Horixe izan zen ‘Freehand 3’ huraren ezaugarri garrantzitsuenetarikoa profesionalak
erosoago sentitu zitezen berarekin marrazterakoan. Guztira, honako lau hauek baino ez
ziren (parentesien artean; izkutu ala agertarazteko teklatu konbinazioak):

1.- Tresnak
2.- Koloreak (‘Komando + 9’)
3.- Geruzak (‘Komando + 6’)
4.- Estiloak (‘Komando + 3’)

1

2

3

4



238

Kazetaritza infografiaren garapena Espainiako prentsan. 'El Correo Español-El Pueblo Vasco'-ren kasua

Erraminta paletak 18 tresna ezberdin eskeintzen zuen. Arratoiaren clik batekin hautatu 
eta objektuak sortu edota editatzeko balio zuten gehienak. 
Honako hauek ziren: (parentesien artean; tresna bakoitza hautatzeko teklatu konbinazioa)

Gezia (‘Komando’)
Idazmahaiko objektuak selekzionatu edota mugitu

ahal izateko geziarekin klik egitea beharrezkoa zen.
‘shift’ teklarekin konbinatuz, hautaketa anitza egin

zitekeen. Eraberean, ‘alt’ teklarekin konbinatuta, tal-
dekatuta zeuden elmentuen artean bat indibidualiza-

tu eta selekzionatzeko balio zuen ere.

Errektangulua (‘1’ tekla)
Figura basikoak marrazteko balio

zuen. ‘Shift’ teklarekin konbinatuz,
lauki perfektuak marrazten zituen.

Figura guzti hauek beti ‘taldekatuta’
agertzen ziren orrialdean, hau da,

bere lau bertizeak mugitu edota edi-
tatu ahal izateko beharrezkoa zen

‘destaldekatu’ aukera hartzea.

Elipsea (‘3’ tekla)
Oinarrizko biribilak marrazteko balio

zuen. ‘Shift’ teklarekin konbinatuz,
borobil perfektuak marrazten zituen.

Figura hauek ere beti ‘taldekatuta’
agertzen ziren orrialdean.

Esku askea / ‘freehand’ (‘5’ tekla)
Marra libreak arratoiarekin marrazte-
ko. Programaren 3. bertsio honetatik

aurrera, presioari sensiblea izateko
gaitasuna zuen, hau da, trazoa lodia-
goa izan zitekeen ‘klik’-a mantenduz.

Marraza (‘7’ tekla)
Lerroak bitan mozteko edota trazu itxiak

irekitzeko balio zuen. Bertize berriak
sortzen zituen mozketa puntuan.

Izkina borobiletako errek-
tangulua (‘2’ tekla)
Aurrekoarekin oso antzekoa,
marraztutako errektanguluaren
lau ertzen borobilgarritasuna
maneiatzea permititzen zuen.

Marra (‘4’ tekla)
Bi puntuen arteko marra baka-
rra sortzeko, ‘shift’ teklarekin
konbinatuz perpendikularra
edota 45 graduko angulu per-
fektuarekin sortzeko balio zuen.

Luma (‘6’ tekla)
Objektua puntuz puntu marraztu
ahal izateko. ‘Klik’ bakoitzarekin
batera irristatuz gero, puntu
bakoitzaren borobiltasuna
maneiatzen zuen ere.

Kurba puntua (‘8’ tekla)
Trazoak puntuz puntu osatzeko.
‘Klik’ bakoitzarekin batera irrista-
tuz gero, puntu bakoitzaren boro-
biltasuna maneiatzen zuen ere.

Testu kutxa (‘A’ tekla)
Erraminta honekin klik eginda, testu kutxa bat sortu
zitekeen. Punteroa arrastratuz gero, kutxaren zaba-
lera erabaki genezakeen. Programak ez zuen permi-
titzen testua zuzenean orrialdean idatzi, testu kutxen
barruan baizik. Berau editatzeko ‘testu editore’ baten
lehiatitxoa irekitzen zen.

Trantsizio puntua (‘0’ tekla)
Bertize eta kurben arteko tar-
teko puntuak marrazteko.

Ispilu efektuko erraminta
(konbinaziorik gabe)
Objektu bati irudizko ardatz
baten araberako bira emateko,
horizontalki zein bertikalki.

Distortsio erraminta 
(konbinaziorik gabe)
Objektu bati deformazioa era-
giteko. Aldi berean ‘Shift’ ere
sakatzen bazen, 45 graduko
horizontalki edota bertikalki
bakarrik.

Bertize puntua (‘9’ tekla)
Izkinako puntuak marrazteko. Behin

marraztuta, puntu guzti hauen natura
ere aldatu zitekeen ‘atributuak’ menua-

ren bitartez.

Biratzeko tresna (konbinaziorik ez)
Objektuak biratzerakoan posiblea zen
hautatzea bueltatzearen zentroa ‘alt’

teklarekin batera klik eginez gero.
‘Shift’ ere sakatuta, 45 graduko bira

perfektuak egiten zituen

Eskala erraminta (konbinaziorik ez)
Objektuen tamaina eraldatzeko. ‘Alt’

teklarekin batera klik eginez gero, elka-
rrizketa koadroa agertzen zen non zen-

bakiz zenbaki parametro guzti horiek
portzentaiekin kontrolatu zitezkeen.

Trazatzeko erraminta (konbinaziorik ez)
Objektu edota taldeen kanpoko itxura trazoak bihurtzeko

tresna hau oso erabilgarria zen ere ‘bitmap’ artxiboak, hau
da, argazkiak edota eskaneatutako irudiak bektore bidezko
objektuak bihurtzeko. Hala ere zehaztasun gutxikoa izatea-
gatik, hurrengo urteetan agertu ziren programaren bertsio

ezberdinek tresna hau hobetu behar izan zuten.

Lupa (‘Komando’ + ‘espazio barra)
Idazmahaiaren barruan ikusgai zegoen espazioa han-
ditu edota txikitzeko. Orrialdean barrena erosoki
mugitzea permititzen zuen. Eraberean, beste tekla
bat sakatzeak –‘espazio barra’– alde ikusgarria mugit-
zea permititzen zuen. Bien artean, beraz, lan eremu-
tik azkar mugitzea posiblea zen era intuititibo batez.

1
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Beheko beste bi puntu hauek kurba motatakoak ditugu (ezkerreko irudian erraminta pale-
tan ‘Kurba puntua’ izeneko tresnarekin marraztuta). Kasu honetan, bere posizioa mugit-
zeaz aparte, puntu bakoitzaen ‘maneiatzaile’ inbisibleak erabili ditzakegu ere puntutik
pasatzen den kurbaren itxura maneiatzeko. Futbol jokalariaren hankako atzekaldea modi-
fikatzen dituzten bi gezietan ikusi dezakegun bezala puntua ez da bere lekutik mugitu, bai-
zik eta puntuaren ‘maneiatzaile’ horiek, zeinek efektu bisual ‘magnetikoa’ duten eta
marraren kurbotasun horretan eragiten duten. Beraz, futbolariaren hanka osatzen duten
laupabost puntuak bere lekutik mugitu gabe, marrazki horren itxura erabat aldatu dugu
‘Bézier’ maneiatzaile horiek erabiliz.

_______
Kurba bat osatzen duten puntuak deskribatzeko sistema matematiko hau 1960an garatu zuen Pierre Étienne Bézier ingeniari
frantsezak (1910-1999), zeinek ‘Renault’ konpainian automobilen piezak diseinatzerakoan erabili zituen. Hasieran ‘CAD’ motata-
ko programetan erabiltzen hasi zen eta geroago ‘Post Script’ inprimatzeko lengoaiaren parte bilakatu ziren ere. Honela, bere era-
bilera estandarizatu egin zen egun arte. Diseinu grafikoko programa gehienak erabiltzen dituzte gaur egun.

Bektore bidezko marrazketa programa guztiak bezala, elementu bakoitza osatzen duten
puntuak bi eratan modifikatu daitezke. Alde batetik bere posizioa aldatuz eta, bestetik,
marraren borobiltasunarengan eraginez. ‘Bezier’ izena hartzen dute kurba hauek.
Behekaldeko irudi honetan bereizi ditzakegu biak.

Lehenengo metodoa goiko gezian isladatuta dago. Marrazkilariak futbol-ateko figuraren
puntu bat mugituz, objektu honen forma berria eragingo du. Marra bakoitzak bi bertizez
osatuta dago eta hauetako bat desplazatuz gero, marrak itxura ezberdina hartuko du.
Bertize motatako puntua dugu lehenengo hau (ezkerreko irudian erraminta paletan
‘Bertize puntua’ izeneko tresnarekin marraztuta), hortaz marra zuzena izena.
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Koloretako paleta. Beronen bitartez objektu bakoitzaren barrukaldea zein trazuari kolo-
re bana egokitu ahal zitzaion. Beharrezkoa zen aldez aurretik kolore horiek sortuak eta
izendatuak izatea (beheko adibide honetan zuria eta beltzarekin batera bost gris mailak
sortu eta izendatu dira, beraz, horiek bakarrik erabili ahal izango dira proiektu honetan).

Paleta honetako koloreak lau mota ezberdinekoak izan zitezkeen.
1.- Kuatrikromiako oinarrizko lau tintetako konposiziokoak (zian, magenta, horia eta

beltza) kolorezko banaketako inpresio sistema baten bitartez inprimatuak izateko.
2.- Sistema aditiboaren hiru argi oinarrien bitartez sortua (gorria, urdina eta berdea),

edota ‘RGB’ izenekoa, matiza hura pantailan ikusia izateko pentsatua zegoenean.
3.- Berezko tinta, edota ‘Pantone’ izendapenei jarraituz sortutako kolore zerrendatako-

ak.
4.- Aurreko hiruetako portzentai bat

Paletak ere aukera ematen zuen sortuta eta izendatutako kolore proprio horiek gordetze-
ko ‘esportatzea’ aukeraren bitartez. Honela ‘clib’ motatako testu artxibo bat sortzen
genuen geroago erabiltzeko edota beste erabiltzaile batekin konpartitzeko. Hortaz ‘inpor-
tatzea’ aukera, aurretik edota beste pertsona batek sortutako koloreak erosoki kopiatu
ahal izateko. ‘Freehand 3’ programarekin batera hiru kolore biblioteka eskuragarri zeukan
erabiltzaileak aipatu ‘clib’ artxiboen bitartez inportagarriak.

2

Barrukaldea
Marraztutako objektu bat osatzen duten trazua itxi-

ta badago, barrukalda transparentea izan daiteke
ala kolore batez bete ere

Trazua
Paletaren ikono honek marraren kolorea aldateko balio
zuen. Transparente izan zitekeen ere. Objektu guztiek
(puntu solteak izan ezik) trazu batez osatua daude

Jokalari hauen kamiseta, pan-
taloia, burua, gorputza eta
hankak ‘objektu’ itxi batez
osatuta daude. Bakoitzaren
trazua eta barneko aldeari
kolore bat egotzi zaio. 

Jokalari hauen kamiseta, pan-
taloia, burua, gorputza eta
hankak ‘objektu’ itxi batez
osatuta daude. Bakoitzaren
trazua eta barneko aldeari
kolore bat egotzi zaio. 

Jokalari hauen kamiseta, pan-
taloia, burua, gorputza eta
hankak ‘objektu’ itxi batez
osatuta daude. Bakoitzaren
trazua eta barneko aldeari
kolore bat egotzi zaio. 

Behekaldetik, jokalari bakoit-
zaren itzala moduko mantxari
grisa (%20koa) egotzi zaio
efektu tridimentsionala
potentziatzeko
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‘Geruzak’ lehioa. Beronen bitartez objektu bakoitzaren barrukaldea zein trazuari kolore
bana egokitu ahal zitzaion. Beharrezkoa zen aldez aurretik kolore horiek sortuak eta izen-
datuak izatea (beheko adibide honetan zuria eta beltzarekin batera bost gris mailak sortu
eta izendatu dira, beraz, horiek bakarrik erabili ahal izango dira proiektu honetan).

Azkar eta erosoago lan egin ahal izateko askotan oso erabil-
garria zen objektuak geruza ezberdinetan distribuitzea.
Geruzak bistarekiko hurbiltasun ‘mailak’ ordenatzen dute.
Honela, jokalari guztiak ‘jokalariak’ izeneko geruzan kokat-
zen baditugu, beti futbol zelaia osatzen duen objektuaren
goitik ikusiko ditugu. Eraberean, geruza horiei ordena egite-
ko nahikoa zen lehiatilatxo honetan berauen izena beste
kokapen bertikal batetaraino arrastatzea.

Zein geruzak ikusgarriak izan eta beste zeintzu izkutatu
bakoitzaren izenaren alboan ‘V’ horren bitartez erabakitzen
zen. Honela, oso azkar lortu genezake objektu multzo handi
bat desagertaraztea ala erakustea

3

4

Atzekaldea
Puntuz osatutako lero horren
behetik kokatutako geruzak ez
ziren inprimagarriak. Kasu hone-
tan ‘Fondo’ izeneko horrek balio
zigun, adibidez, bertan behin
behineko argazki bat kokatzeko
erreferentzi bezala marrazki bat
egiteko. Irudi hori ez zen agertu-
ko gero behin betiko grafikoan.

Estiloak lehioaren bitartez objektu baten atributuak mult-
zoka taldekatu genezake geroago antzeko objektu bati apli-
katu ahal izateko. Adibidez, dagokion kolorea eta marra
egotzi eta gero ‘Talde 1’-eko kamisetak deitzen badugu
objektu horri, gero errazagoa izango da talde bereko gai-
nontzeko jokalarien kamisetei itxura berdina ematea.
Prozesu berbera jarraitu da pantaloiarekin eta, ondoren,
bigarren taldeko elementu hauekin ere.
Behin atributuen estilo guztiak egotzita iritziz aldatzen bage-
nuen, azkarragoa zen ere atributuak guztei batera aldatzea.
Nahikoa zen estiloa berriro editatzea eta, jarraian, automa-
tikoki estilo hori aplikatuta zeukaten objektu guztiak atribu-
tu berriei gaurkotuko dira. Denbora aurrezto tresna oso
baliotsua zen honako hau.
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5.5.6.- Testuen kudeaketa

Grafikoen testu guztiak kutxa solte bezala kudeaten ziren. Letra, hitz, esaldi edota para-
grafo bakoitzak testu kutxa baten barruan egon behar zen eta, marrazkiaren gainontzeko
objektuak bezala, libreki mugitu egin zitezkeen ilustrazioan zehar. Ondorengo adibide
honetan luzeera ezberdineko testuak aurkitzen ditugu;

Jokaldiaren azalpenaren irakurketa ordenatzen duten lau zenbakiak (1, 2, 3 eta 4) karak-
ter solte batez osatuta daude. Testu kutxa txiki horietan zenbakia baino ez da agertzen.
Zuriz osatutako objektu horren atzean beste objektu bat marraztu da –zirkulu beltza–
behar bezala ikus eta irakur ahal dadin. Beraz, bi objektu ezberdinez osatuta daude lau
zirkulu horiek testuarekin batera.

Jokalarien izenak ere testu solteak dira. Kasu honetan hitz batez osatuak. Paragrafo osoak
ere sistema berberarekin maneiatzen dira. Jokaldiaren azalpenaren bigarrenean, adibidez,
geziarekin klik egitean nabarmendu da. Behin ‘hautatuta’ testu kutxa mugitzeaz gain bere
tamaina ere aldagarria zen izkinetan agertutako zortzi maneiatzaile horien bitartez.
Honela, ‘alt’ teklarekin batera arrastratuz gero, handitu ala txikitu egin zitekeen kutxa
osoa bertikalki zein horizontalki. Aldi berean ‘shift’ sakatzen bazen, tamaina aldaketa hori
proportzionala zen. Eraberean, lerroarteko distantzia zein letrartekoa baita hitzen arteko
espazioak ere handitu eta txikitu zitezkeen tarteko beste lau maneiatzaileen bitartez.
‘Duplikatu’ aukera hautatuz gero, testu kutxa bikoiztu egin genezakeen azkar atributu
bereko beste bat sortuz.
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Objektuen atributuekin ez bezala, ‘Freehand 3’ hark ezin zituen gorde tipoaren atributuak
geroago erabili ahal izateko. Beraz ez zegoen ‘estilu’ paleta testu kutxentzat. Ezin ziteke-
en testu motak sailkatu geroago aldaketa automatikoak egin ahal izateko. 

Bestaldetik, bai posiblea zen testu kutxa oso bati atributuak aldatu testu editorea erabili
gabe. Nahikoa zen klik batez hautatzea kutxa eta goiko dialogo-lauki hau atera. Jarraian,
egindako aldaketa guztiak kutxa horri aplikagarriak izango ziren. Honek ere ‘testu-estilu’
horien gabeziarekin laguntzeko balio zuen, zeren eta antzeko kutxa guztiak hautatuz gero
berauek aldi berean ajustatu ahal izaten baizen. Tarteko soluzioa zen honako hau testu-
estilu horren falta arintzeko.

Testuen trazatzea

Aukera honen bitartez testu kutxa oso baten letra guztiak objektu bilakatzen ziren.
Honela, momentu honetatik aurrera bere testu atributuak ahaztu eta poligono hutsa izan-
go bailiran maneiatu genitzake. Ondorioz, barrukaldeko kolorea eta trazua editagarriak
bilakatzen ziren. Adibide honetan ‘minuto 40’ osatzen duten letra guztiak trazuak bihurtu-

ta, bere bertize guztiak libre-
ki maneiatu genitzake punte-
roaren bitartez. Aukera hau
hartuta, testu orijinalaren
atributuak ezin zitezkeen
berriro ajustatu edota erre-
kuperatu. 

Baina testuaren kontrol osoa numerikoki ahal izateko beharrezkoa zen ‘testu atributuen’
dialogo-laukia ateratzea; bai ‘Komando+T’ tekla konbinazioa zein goian aipatutako
menuaren bitartez. Lauki honetan letra tipoa, estiloa, kolorea, tamaina, lerroarteko dis-
tantzia eta efektu bereziak aldatu egin zitezkeen. Tipoaren tamaina, baita letra, hitzak eta
lerroen arteko hutsuneko espazioa ‘didot’ puntutan adierazi zitezkeen bakarrik.

Zazpi ziren testu efektu posible horiek (Ertzaren
tamaina multiplikatu, ‘zoom’ efektua, ‘negrita’ esaje-

ratzea, ‘hutsik’, ‘bihurria’, ‘trazua eta barnekoa’ eta
‘itzala’). Hala ere askotan ‘Post Script’ inpresio hez-
kuntzarekin bateraezinak izateagatik ‘El Correo’-ko

infografiagileek ez zuten inoiz erabiltzen
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5.5.7.- Objektuen barrukaldeak eta lerroak

Ondorengo irudian ‘Rellenos y líneas’ titulupean, objektuen atributuen dialogo-laukia ikus
dezakegu. Bi atal nagusitan zatituta zegoen. Alde batetik trazu itxien barrukaldearen espe-
zifikazioak maneiatzeko ezkerraldean eta, bestetik, lerroen ezaugarri guztiak eskuinekoan.

Objektu itxi baten barrukaldea betetzeko honako aukera hauek eskaintzen zituen:

1.- ‘Ezer ez’. Transparentea izatea nahi izanez gero
2.- ‘Oinarrizkoa’. Kolore solido batez beteta. Kasu honetan, berau aipatu aldez aurretik

prestatutako koloreen zerrendan egon behar zen derrigorrez.
3.- ‘Trantsizioa’. Irudiaren adibidean ‘Graduado’ bezala agertzen da. Hau hautatzean

objektua kolore nagusi batetatik bigarren matiz batetara trantsizio graduala betetzen
zuen linealki. Trantsizioaren norabidea ere hautatzeko aukera zegoen. Aipatu bi kolo-
reak aldez aurretik prestatutako zerrenda horretan egon behar ziren eta mota bere-
koak izan (ezin zitezkeen ‘RGB’ motakoak ‘CMAN’-ekoekin, ezta transparente bateta-
tik beste kolore batetaraino egin, ‘Freehand 3’-ek ez baizuen soportatzen transpa-
rentzia gradualak).

4.- ‘Motiboa’. Erabiltzaileak 8x8 pixeletako lauki batean oinarrizko figura edo motiboa
marraztuz gero, programak laukitxu hori errepikatuz betetzen zuen objektuaren
barrukaldea, mosaikoko efektua lortzeko.

5.- ‘PostScript’. Kode honetan idatzitako instrukzioak ere erabil zitezkeen. Kodea behar
bezala programatzeko kapazak baginen, programa, instrukzio hauek ere onartzen
zituen objektuen barrukaldea betetzeko.

6.- ‘Kontzentrikoa’. Aipatutako ‘trantsizio’-koa bezalakoa funtzionatzen zen; kolore
nagusi batetatik bigarren batetaraino trantsizioa betetzen, baina kasu honetan zirku-
lu kontzentrikoen bitartez.

7.- ‘Azulejoa’. Programan bertan marraztutako edozein objektuk motibo bezala erabil
zitekeen ere, ‘motiboan’ aipatu mosaiko efektu hura lortzeko.

8.- ‘Proprioa’. Programak aurrekonfiguratutako 19 figura grafiko eta mosaiko. Haien
artean, ‘burbulla’, ‘granitoa’, ‘ondarra’, ‘ostoak’, ‘sarea’ eta antzeko efektuak. 

Letra tipoen ‘efektu’ bereziekin gertatzen zen bezala, ‘PostScrip’ arazo posibleak ekiditze-
ko, azken aukera hauek ez ziren inoiz ere erabiltzen ‘El Correo’-n, baizik eta bakarrik lehe-
nengo hirurak.
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Bestaldetik, marraren itxura kontrolatzeko interfazeak honako beste aukera hauek
eskaintzen zituen:

1.- ‘Ezer ez’. Objektuak kanpoko marrarik ez izatea nahi izanez gero.
2.- ‘Oinarrizkoa’. Marra arrunta zen aukerarik arruntena. Kasu honetan programak

lerroaen lodierarekin batera beste ezaugarri batzuk ere kontrolatzea permititzen
zuen. Lehenengoan kolorea zen –berriro, aldez aurretik prestatutako koloreen arte-
an egotea derrigorrezkoa zen–. Bigarrenean, ‘Errematea’ bezala deituta, marra ire-
kien bukaerako puntuen itxura nolakoa izan behar zen erabakitzen zen. Hiru aukera
aurkezten ziren hemen, puntu hori borobila, izkinekoa edota muturrik gabekoa.
Hirugarrenean, ordea, bertizeen itxura maneiatzen zen. Berriro hiru aukerak eskaint-
zen ziren hemen azken mutur horien ertza puntan bukatuta edota muturrik gabekoa
ala borobilak nahiago genuen areabera.
Lerro ‘oinarrizko’ honen dialogo-koadroaren ezaugarririk garrantzitsuena laugarrena
zen –‘estiloa– marra horren ibilbidearen itxura nagusia baldintzaten baizuen. Puntuz
osatua, segmentuz, etena, etab. (Adibidez mapa bat prestatzerakoan herrialdeen
mugak gainontzeko marrekin ezberdintzeko).
Laukiaren bostgarren atalean marraren bukaerak nolakoak izatea erabakitzen zen;
ezer ez, geziak, zirkuluak etab. ziren aukerak hemen.

3.- ‘Motiboa’. Erabiltzaileak 8x8 pixeletako lauki batean oinarrizko figura edo motiboa
marraztuz gero, programak laukitxu hori errepikatuz betetzen zuen objektuaren
marra, mosaikoko efektua lortzeko.

4.- ‘PostScript’. Kode honetan idatzitako instrukzioak ere erabil zitezkeen. Kodea behar
bezala programatzeko kapazak baginen, programa, instrukzio hauek ere onartzen
zituen objektuen marraren itxura burutzeko.

5.- ‘Proprioa’. Programak aurrekonfiguratutako 23 itxura grafiko eta mosaiko. Haien
artean, ‘diamantea’, ‘xake-jokoa’, ‘izarrak’, ‘trenza’, ‘neon’ eta antzeko efektuak. 

Letra tipoen ‘efektu’ bereziekin eta barrukalde ezberdinekin gertatzen zen bezala,
‘PostScrip’ arazo posibleak ekiditzeko, azken aukera hauek ez ziren inoiz ere erabiltzen ‘El
Correo’-n, baizik eta bakarrik lehenengo biak.

BARRUKALDEAK

‘Ezer ez’
Jokalaria osatzen duten bost
objektu hauek ‘hutsik’ daude
lehenengo adibide honetan.

Barrukaldeko kolorerik gabe.
Horregatik ‘transparente’ izatea-

ren efektua eragiten dute eta
haien atzean dagoena ikustea

permititzen dute

Lau adibide hauetan
marraren lodiera eta
kolore ezberdinak izateaz
aparte, ‘estiloa’ izeneko
aukera ere aldatu da
marra ez uniformea era-
kusteko.

Trazu irekien bukaera
puntuak ere maneiatu
zitezkeen. Geziak, boloak
etabar gehituz.

‘Oinarrizkoa’
Bigarren adibide honetan kami-
seta grisez (%50) bete da, pan-
taloia beltzez, hankak zuriz eta

atzekaldean dagoen itzala grisez
ere  (%30)

‘Trantsizioa’
Kamiseta eta pantaloiako poli-
gonoak ’graduado’ batez bete

dira. Lehenengoa gris batetatik
beste batetara, eta bigarrena

beltzetik grisera

TRAZUAK
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5.5.8.- Beste erramina erabilgarri batzu

Behin objektu bat behar bezala marraztuta, bere forma betetzen zituzten elementu guz-
tiak taldekatu eta berriro operazio basikoak errepikatu zitezkeen beregan. Honela, eragi-
teko posibilitateak multiplikatu egiten ziren mugarik gabe. 

‘Eskala’ erraminta edozein elementuren tamaina libreki aldatzea permititzen zuten.
Horrela, tamaina ezberdinetako antzeko marrazkiak behar izanez gero, nahikoa zen lehe-
nengoa marraztearekin. Gainontzeko guztiak lehenengoaren kopia hutsa izan zitezkeen
eta beste tamaina bati moldatuta egon. Erraminta horrek beste tekla batzurekin konbina-
tuta tamainaren alterazioaren gaineko kontrol handiagoa lortzen zen. ‘Shift’ teklak handit-
ze edo txikitze proportzionala izatea eskaintzen zuen. ‘Control’ teklarekin batera, bakarrik
bertikalki edo horizontalki izatea eragiten zuen. 

Bestaldetik, marraztutako objektuen gaineko kontroleko beste erraminta berritzaile bat-
zuk eskaintzen zuen ‘Freehand 3’ aplikazioak. Haien artean aipatu ‘distortsio’ tresna eta
‘ispilu’ efektukoa. Lehenengoak (ezkerreko adibidea) marraztutako objektuari deformazio
kontrolatua egiten laguntzen zuen. Adibidez, futbol jokalari
horren kasuan, teknika hori erabili da behetik daukan itza-
la sortzeko. Jokalariaren figura duplikatuta eta distortsiona-
tuta, atzekaldera pasatu da eta gris soil batez bete da.
Eskuineko adibidean, ordea, jokalaria duplikatu eta gero
kontrako norabidean ibiliko balu bezala efektua lortzeko
‘ispilua’ tresna erabilia izan da.

Programak eskaintzen zuen beste utilitate oso erabilgarria ‘fusioa’ zen. Honen bitartez
nahikoa zen bi objekturen bertize bana hautatzea haien arteko trantsizio bat eragin ahal
izateko. Horrela, bi objektuen atributuen artean –bai barneko kolorea zein marraren ezau-
garriak– tarteko pausuak sortzen zituen programak. Beharrezkoa zen bi objektuen kolore-
ak fusiogarriak izatea –mota berberakoak– eta trazuek puntu kopuru berbera edukitzea.
Teknika hau oso erabilia izan zen transparentziak edota difuminatuak lortu ahal izateko,
programak gabezia hauei beste alternatibarik ez baizituen eskaintzen.

Taldekatutako marrazkia
(futboleko ate bat) txi-
kiago edo handiagoa
bihurtuz beste kokapen
batean dagoela efektua
lortu dezakegu

‘Distortsio’
tresnaren
efektua ‘Ispilua’

tresnaren
efektua

Bi objektuen bertize
bana hautatu eta gero,
fusioa sortu dezakegu

Bost 
urratsetako
fusioa
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Programak eskaintzen zuen beste utilitate apurtzailea objektuak beste objektuen barruan
pegatzeko posibilitatea zen. ‘Barruan pegatu’ izenburupean, aukera hau etorkizunean
beste programa batzuek ‘maskara sortu’ izenarekin ezagutzen hasi zen. Teknika erabili
ahal izateko beharrezkoa zen bi objekuak parekatu, bata bestearen gainean, eta barruan
sartu behar zena ‘clipboard’-era moztu. Beheko adibidean, behin marra beltzak kamiseta-
ren gainean ipinita, ‘Cut’ / ‘Moztu’ aukeratu. Jarraian, beheko objektua hautatuta, ‘barruan
pegatu’ aukera aktibatzea. Honela, bigarren objektu hori itxita bazegoen, ‘leiho’ moduko
efektua egin zezakeen bestearekiko. Beheko adibidean, kamisetaren barruan sartu dira
hiru marra beltzak, ‘maskara’ efektu hori lortuz.

Erraminta hau oso erabilia izan zen ere ‘El Correo’-n grafiko osoa bukatuta zegoenean eta
errektangulu perfektu baten barruan sartu nahi zenean. Horrela, inprimatzerakoan kanpo-
ko objekturik ez zuen arazorik sortzen.

Argazkiak maneiatzeko gaitasuna ere oso inportantea izan zen bi arrazoiengatik.
Lehenengoa fotografiak eta grafikoak uztartu ahal izateagatik. Baina, beste aldetik ere,
argazki horiek askotan marrazkiak kalkatzeko balio zutelako. ‘Tiff’ zein ‘Pict’ formatuetan
onartzen zituen bakarrik ‘Freehand 3’-ak ‘bitmap’ motatako irudiak. Behin argazkia inpor-
tatuta ilustrazioan –menua ‘kokatzea’ deitzen zen– atzeko geruza batean utzi zitekeen
–adibidez, ‘fondoa’-n ipini dugu Athletic Club de Bilbao futbol taldeko Iribar atezain fama-
tuaren argazki hau (‘El Correo’-ko artxiboko argazkia). Jarraian, goian aipatutako marraz-
keta tresnak erabiliz, bere silueta kalkatu dugu puntuz puntu marraztuz. Behin bukatuta,
argazkia kendu eta ‘Freehand’-eko marra bektorialeko lerro sinpleak erabili ditzakegu lan
egiten jarraitu ahal izateko.

‘Bitmap’ argazkiak onartzen
zituen ‘Freehand’ programak
zuzenean ilustrazioarekin
nahasteko

Haien gainean kalkatuz,
marrazki irudi sinpleagoak
lortzen dira ere

Askotan infografikoetan
eskema hauek baino ez
ziren behar



5.6.- 1991 eta Golkoko Gerra

1990ko abuztuak 2an Irakek Kuwait inbaditu egin zuen eta erasoak Nazio Batuen
Organizazioen gaitzezpena jaso zuen. Saddam Husseinek zuzendutako herrialdeak zigor
ekonomikoak eta alboko estatutik alde egiteko nazioarteko eskaerak jaso arren, ez zuen
atzerapausurik eman. bost hilabete pasata Estatu Batuek gidatutako 31 herrialdeetako
ejerzitoen koalizio batek Irak erasotzen hasi zen 1991eko urtarrilak 16tik aurrera sei
astez. Lan honen aurreko atalean ikusi dugun bezala, Prentsa arloan Golkoko Gerra eza-
guna da mundu osoko komunikabideek jasotako zentsura grafikoagatik eta egunkarien
infografiaren zabaltzean izan zuen eraginagatik. Argazkiak jaso eta publikatu ezinik,
mundu osoko egunkariek bere informazioak ilustratzeko grafikoen erabilpena multiplikatu
egin zuten.

Infografiek betetako espazioa areagotu egin zen ‘El Correo’-ko orrialdeetan ere. Alboko
orrialdeko grafikoan 1991eko lehen hiruhilabetean publikatutako infografikoen eboluzioa
aztertzen dugu. Errektangulu bakoitzak grafiko bana isladatzen du. Gris ilunago batez
adierazi dira egunkariaren Nazioarteko atalari dagozkionak, eta gorriz zuzenean Golkoko
Gerraren ingurukoak, bere ondorio ekonomikoak analizatzen zituztenak barne –nahiz eta
batzutan Ekonomiako orrialdeetan publikatuak izan–. Errektangulu bakoitzaren luzeerak
grafikoak betetako espazioa adierazten du, modulutan neurtuta. Bertikalki egunak indikat-
zen dituen zutabeko zenbakiak letra larriagoz markatu dira asteburuetako bi egunak.

Gerraren aurreko egunetan Nazioarteko atalean publikatutako infografikoen kopurua pix-
kanaka hazten dihoala konprobatu daiteke. Hastear zegoen gatazka militar hark eraginda-
ko interes eta informazio kopuruaren igoera zela eta, dedikatutako orrialdeak eta infogra-
fikoen espazioa gorantz joan zen ere.

Erasoaren lehen egunaren oste-
ko edizioan, urtarrilak 17koa, 'El
Correo'-k bere azalorri osoa
dedikatu zion hasitako gatazka-
ri. Beronen irudi bakarra orrial-
de erdiko tamainako megagrafi-
ko bat izan zen. Berriarekin eta
editorial handi eta destakatua-
rekin batera, bost zutabetako
infografiko erraldoia burutu
zuten Tomás Ondarrak eta
Javier M. Zarracinak. Sei urtez
aurrerago, 1985an, Oiz mendiko
hegazkin istripuaren ostean
azalorrian publikatutako mega-
grafikoaren ostean, bigarren
handiena dugu honako hau eta
konputagailu bitartez burututa-
koen artean inoiz publikatutako
handiena lehen orrialdean.

Mapan, erabilitako hegazkin,
tankeak eta itsasontzi nagusien
deskripzioarekin batera, nazio-
arteko koalizioaren erasoak gezi
zuriekin indikatuta agertzen dira
eta Irakeko erantzun armatuak,
ordea, gezi zuriekin. Hala ere,
hau ez da inolako legendarekin
azaltzen. Komatxo bikoitzen
arteko ‘Operación Tormenta del
Desierto’ titulupean argitaratua,
megagrafikoa Tomasek eta
Javierek sinatuta dago.
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1991eko urtarrilak 17



1991eko lehen hiruhilabetean publikatutako grafikoak
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Urtarrilak 17ko –Gerrako lehen egun osteko– edizio huraren barrukaldeko orrialdeetan ere
beste lau infografiko publikatu ziren ere:

1- (19. orrialdean; 5 zutabe x 3 modulutan) Erasoan parte hartu zuten hegazkin
nagusien deskripzioarekin; ‘B-52’ bonbarderoa eta ‘F-15’ ‘Caza’ motatakoa. Eraso
anitzeko bonbek nola funtzionatzen zuten inguruko azalpen batek osatzen du info-
grafikoak.

2- (17. orrialdean; 5 zutabe x 10 modulutan –orrialde osoa betetzen–) Eraso arma-
tuaren hemeretzi protagonista nagusiak organigrama handi batean ordenatuta.
Hiru herrialdetako estatuburuekin batera –Estatu Batuak, Erresuma Batua eta
Arabia Saudi– militar nagusien argazkiez osatutako infografikoa da. Hemen aurkit-
zen dugu lehenengo aldiz infografiko bat non fotografiak nasusi diren. Bi infogra-
fiagileek ilustratzaile bezala bere ‘background’ zela eta, grafikoak eta argazkigint-
za ez nahasteko joera garbia izango da lehenengo urte hauetan, hala ere, egun
berezi haietako lan zama handia zela eta, pertsonai bakoitzaren marrazkia prestat-
zeko denborarik ezak behartu zituen Tomás eta Javier formula azkar hau onartze-
ra. ‘Los protagonistas de la guerra’ titulupean, megagrafikoa Tomasek sinatuta
dago.

3- (27. orrialdean; 2 zutabe x 2,5 modulutan). Zarracinak sinatuta, Espainiak bidali-
tako bi gerraontzien kokapen geografikoa Pertsiar Golkoan adierazten zen grafiko
txiki honetan.

4- (27. orrialdean ere; 3 zutabe x 3 modulutan). Orrialde berean laugarren hau ere,
bertan Tomásek adierazten zuen Espainako geografian Irakek zituen helburu posi-
bleak Sadam Husseinen eraso bati begira. Ikono bitartez. Enbaxadak, base milita-
rrak, portuak etab. indikatzen ziren bertan.

Lau hauek –hala nola aipatu azalorrikoa ere– tipografikoki antzekoak ziren titularrak zera-
matzaten; bostok maiuskulaz, letra lodiz eta laukian zentratuak. Aurreko urteetan zehar
grafikoen elementu honek pairatutako irregulartasun galanta izan arren, lehenengo aldiz
bere kokapen eta itxuraren inguruko erregela batzuk aplikatzen hasten direla konprobat-
zen dugu. Inolako zalantzarik gabe egun berean inoiz baino infografiko gehiago prestat-
zen hasi zirela izan zitekeen arrazoia ‘El Correo’-ko bi infografiagileek estandarizazioa
bilatzeko griña hori estraineko aldiz ager zezaten.

Betetako espazio galantaz aparte, infografikoen kopurua oso altua izan zen gerrako lehen
hiru egun hauetan eta, bestaldetik nazioarteko orrialdeetan argazkirik ia ez dugu aurkitu.
Hurrengo egunetan ere Nazio Batuen Organizazioko ejerzitoaren prentsaurreko fotografia
ofizialetaz aparte, gehienak politikoak eta armamentua baino ez zuten adierazten.
Internet oraindik esistitzen ez zen garai hartan, erasoaren lehen iladan gertatzen ari zena
ezin zitekeen erakutsi grafikoki komunikabideetan.

Iturri ofizialen datuez aparte erasoaren inguruko datu objetiboen falta zela eta, armamen-
tuaren inguruko deskripzioen errekurtsoa zabaldu egin zen. Datu hauek, ordea, objetibo-
ak ziren eta garapen grafiko erraza zeukaten, hori dela eta, bere erabilpena multiplikatu
egin zen sei aste horietan zehar.

Bapatean infografiagileek erredakzioaren salbatzaileak bilakatu ziren. Orrialdeetan inoiz
baino espazio gehiago irabazita (Ikusi aurreko orrialdeko grafikoa), inoiz baino protago-
nismorik handiena lortu zuten ere egunkarian. Gerraren aurrerakadei buruz kontatu beha-
rreko guztia bere islada izan behar zuen mapa batean. 

Atal finkoa izango balitz bezala, lehenengo aldiz orrialde osoko infografikoa publikatzen
hasiko da egunero Nazioarteko orrialdeen artean. Urtarrilak 18tik aurrera otsailak 25a
arte, hau da, erasoa ofizialki bukatu zen arte, faltarik gabe egunero orrialde osoko mega-
grafiko hau prestatu zuten ‘El Correo’-ko gure bi infografiagileek. Geroago munduko egun-
kari guztietako marrazkigile askok onartuko zuketen bezala, infografiko haietan adierazi-
tako datu eta informazioak kontrastatzeko deborarik gabe, askotan errakuntzaz beteta ere
bazeuden. Hurrengo orrialdeetan demostratzen den bezala, halako infografikorik egunero
prestatzea ezinezkoa izan zitekeen Aldus Freehand aplikazioa erabili gabe.
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5.6.1.- Eguneroko gerraren inguruko orrialdea
ren analisia

42 egunez jarraian publikatu zen orrialde osoko
tamainako megagrafiko honek eskema  errepikagarri
bati jarraitu zion beti. Goikaldeko erdian gatazka
armatuaren inguruko eguneroko gorabeherak labur-
biltzen ziren mapa baten gainean apaindurako beste
elementu batzurekin. Behekaldea, ordea, aldagarria
zen oso. Azalpen bereziak prestatzen ziren, ezberdi-
nak egunero, berriekin lotzen saiatzen.

Goikaldeko erdia

Behekaldeko erdia

Ejerzitoen eguneko 
mugimendu, erasoak 
eta gertakariak

Armamentuaren inguruko 
azalpenak, informazio 
gehigarri eta bereziak

1991eko urtarrilak 21

Orrialdearen buru amankomuna
Nazioarteko gainontzeko orrialdee-

tan bezala, ‘Guerra del Golfo’ hitzak
konjuntoaren gainetik

Titularrik ez
Inoiz ez zuen goi-

bururik erabili, ezta
sarrera moduko

azpititulurik. Bere
kokapen geografi-

koagatik, egun
askotan ‘Turquía’

izan zen grafikoan
irakurri zitekeen

lehen hitza

Titularra bai
Behekaldea beti

ezberdina ohi
zenez, gaia aur-

kezteko testu txiki
batez titulatzen

zuten

Sinadura hirukoitza
Ondarra eta Zarracinarekin batera ‘Reuters’

agentzia informazio iturri bezala gehitu
zuten sinaduran laugarren egunetik aurrera

Ikono errepikagarria
Ataleko orrialde guztietan ehiza-hegazkina ere
errepikatzen zen kanpoko aldean (ezkerrera zen-

baki bikotiko orrialdeetan).
Askotan gainontzeko marrazkiekin bisualki
oztopatzen ere

Apaindutako
geziak ornamen-
tu hutsa bezala
Maparen gainekoak
norabideak adierazi
ohi zituzten arren,
goitik ikusten diren
tridimentsionaleko
itxurakoek ez zuten
inolako informazio-
rik gehitzen

Hainbat ikono
ere apaindura
huts bezala
Funtzio betetzaile
eta erakartzailea
baino ez zuten
betetzen hegazkin,
itsasontzi eta
tanke askok

Azalpen aberats
eta aldagarriak
42 egun jarraiez
gerraren informa-
zioen inguruko
azalpen gehiga-
rriak. Gehienetan
armak eta tekno-
logia belikoaz,
inoiz ez ziren erre-
pikatu. Marrazki
berriak burutu
zuten egunero atal
honetarako



1991eko urtarrilak 20

1991eko urtarrilak 22

1991eko urtarrilak 27 1991eko urtarrilak 31

1991eko urtarrilak 25

Hautatutako hamaika adibide haun bitartez
Golko Pertsiarreko maparen estatikotasuna
agerian geratzen da. Fokapena ez zen inoiz
aldatu eta hainbat azalpentxo ikonoz bete-
ta agertzen dira, erabat ‘inflatutako’ info-
grafiko baten aurrean gaudela demostra-
tuz. Duplikatutako marrazkitxo horiek bat-
zutan lekuz baino ez ziren aldatzen hutsu-
ne zuriak betetzeko asmoz. Arreta deitzen
du ere nola marrazki osoaren elementurik
deigarriena hegazkinen atzetik marraztuta-
ko gezi erraldoia den, gehienetan inolako
esanahirik gabe. Javier Zarracinaren hitze-
tan, hegazkin eta helikopteroak beti
“...funtzionatzen dute...”, hau da da, ez da
beharrekoa aitzaki handirik berauek sart-
zeko, seriotasuna ipintzen baitute, irakur-
leak beti ontzat jotzen dituelako eta info-
grafikoaren itxura alaitzen dutelako.

 



1991eko otsailak 81991eko otsailak 5

1991eko otsailak 9

1991eko otsailak 17 1991eko otsailak 23

1991eko otsailak 11



1991eko urtarrilak 20

1991eko urtarrilak 22 1991eko urtarrilak 24

1991eko urtarrilak 25 1991eko urtarrilak 26

1991eko urtarrilak 27 1991eko urtarrilak 30

Orrialdearen behekaldetik, ordea, egunero gai
proprio eta sakonki jorratua planteatu zen.
Orijinaltasuna beti bilatuz, behekaldeko azal-
pentxo hauek ez zuten inoiz errepikatu ez itxura
ezta gaia ere. Hamabost adibide hauetan age-
rian geratzen da berauen oparotasuna. Ikuspegi
konikoak zein axonometrikoak erabiliz, taktikak,
armamentua eta gerraren logistikaren inguruko
gaiak aztertzen dituzte. ‘Reuters’ agentziak
bidalitako grafikoen informazioarekin birmolda-
ketak eta marrazketa proprioak eginez, ‘El
Correo’-k produktu proprio hau eskaini zion ira-
kurlegoari Golkoko lehen Gerra osoan zehar.

 



1991eko otsailak 51991eko urtarrilak 31

1991eko otsailak 6 1991eko otsailak 8

1991eko otsailak 11

1991eko otsailak 17 1991eko otsailak 25

1991eko otsailak 13
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5.6.2.- Golkoko Gerraren osteko bultzakada

1990ko Munduko Futbol Txapelketa eta 1991eko Golkoko Gerraren ostean, grafikoen
ekoizpena gero eta handiagoa izango da.

Inflesio puntua 1992ko Bartzelonako Joku Olinpikoetan emango da. Bertan hiru infogra-
fiagileekin batera –Ondarra, Zarracina eta Mur– laugarren pertsona batek, lan egingo du.
Fernando J. Pérez erredaktoreak, dokumentazio lana eta kiroletako atalarekin lotzeaz
arduratu zen. Lehenengo aldiz erredaktore hartuko du funtzio hau infografiako atalarekin,
fisikoki ere bertan jarduten. Hortaz hainbat aldiz agertutako sinadura garai hartako hain-
bat grafikoetan ("Dokumentazioa: F. J. Pérez"). Egun haietan lan karga handia zela eta,
gaueko hamabietan amaitutako edizioaren ostean, egunkarian bertan azkar afaldu eta
jarraian grafikoak modifikatuz edota berriak sortuz goizeko hirurak eta lauak arte geratu
beharra zuten askotan. Internet gabeko testuinguru batean, Espainak bere partehartze
arrakastatsuena izan zuen Olinpiada batzutan eta, bestetik, aldez aurretik prestatutako
infografia ikusgarriak inoiz ez ziren publikatu –adib. Sergey Bubka pertigako saltokariak
bere hiru saiakerak huts egin eta finalera iritsi ezin zuenean–.
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5.7.- Informazio meteorologikoko infografikoen eboluzioa

'El El Pueblo Vascoren agerpena baino lehen, XIX mendean, Bilbon hedat-
zen hasi zen lehen egunkariak 'El Noticiero Bilbaíno' izan zen egunkari
bakarra zein egunero eguraldiari dedikatzen zion tartetxo bat. 'Instituto
Central Meteorológico'-k luzatutako paragrafo batean Espaina osoaren
eguraldiaren laburpen exkasa ematen zen bost lerrotan. Goitik, Bilboko
tenperatura ertaina, haizearen norabidea eta abiadura eta eguraldi oro-
korra ere. Honekin batera, barometro eta termometro baten irudia era-
biltzen zen ornamentu gisa, arreta deitzeko bakarrik. Bi irudi hauen antza
ez baizen inoiz gaurkotzen.

'El Pueblo Vasco'-ren lehen hamarkadetan eguraldiko informaziorik ez
zen agertzen errotatiboaren orrialdeetan. Gai hau bakarrik tratatzen zen
katastroferik gertatzen zenean edota berri zehatz bati loturiko datu ofi-
zialak eskuratu ahal zirenean. Gobernuak luzatutako aurrikuspenak, beti
gertaerei lotutakoak, ziren informazio bakarra.

1938ko berragerpenean 'El Correo Español'-ekin fusionatzean formatu
berria hartuko luke errotatiboaren orrialdeak, baina, berriro, eguraldiaren aipamen erre-
gularrik ez da egiten. 40. eta 50. hamarkadetan eguraldiak ez du izango
informazio grafikorik 'El Correo'-n. 

1961eko otsailak 25ean isobaren lehen mapa publikatu
zuen egunkari bilbotarrak. Meteorologiako Institutu
Nazionalak bidalitakoa erreproduzitzen hasi zen egune-
ro, baina lau urte geroago, 1965ko abuztuak 15ean,
inprimategi berria eta egunkariaren formatu aldaketaren
batera elementu grafiko hau desagertu egin zen.

Zazpi urtez jarraian eguraldiaren maparik gabe publika-
tu zen egunkariak, 1972 arte. Urte honetan, abenduan,
agertuko da Espainiako mapa eguraldiaren informazioa-
rekin eta, lehenengo aldiz ikonoak erabiliko dira azalpe-
nak errazteko. 'El Tiempo. Por Mario Medina' meteorolo-
go famatuaren argazkiarekin eta bere izenaren errotulupean informazio honi
dedikatu espazioa hamar modulukoa izaten hasi zen, hau da, orrialdearen
%20a. Formatu honek iraupen luzee-
na izango zuen egunkarian, aldaketa
oso txikiekin.

1980an Mario Medinaren argazkia
desagertzen da, baina bere izena
mantendu zen bi urtez eguraldiaren
informazioari sinisgarritasuna ema-
teko. 1983etik aurrera 'El Tiempo'
titupean mantendu ziren bi mapa
hauek inolako aldaketarik gabe beste
bost urtez. 1988an 'INM'-ak betiko
ikono esanguratsuak kendu eta
esperimentu berezia egin zuen zirku-
lu ziru/beltzekin aldatuz.

Barometroak eta termo-
metroak ornamentu hutsa

ziren 'El Noticiero
Bilbaínon'

Hamasei urtez. Mariano Medinaren
argazkipean Institutu Metereolo-
gikoak luzatutako informazio eta
mapa ofizialak publikatu ziren
1972tik 1982ra arte

1976eko Martxoak 10

1961eko otsailak 25



1989 - 1990 1991

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%45
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

1
1
1

3 GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%40
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

1
1
1

3

1994

1992

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%23
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

-
1
1

2

1993

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%23
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

-
2
1

3 GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%18
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

-
1
1

2

1998-1999

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%34
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

1
2
1

4 GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%38
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

1
1
1

3

2004tik aurrera

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%40
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

3
3
2

8

1996

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%30
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

1
1
1

3

1997

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%27
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

1
1
1

3

1995

GRAFIKOAK BETE-
TAKO ESPAZIOA

Orrialdearen

%20
ERABILITAKO 
MAPAK

Espainia
Probintziak
Europa

-
1
1

2

2000-2004

5.7.1.- Hamaika
bertsio

1989tik aurrera  mapa
hauek infografiako
departamenduak pres-
tatzen hasi zen egune-
ro. Aldaketa eta gaur-
kotze prozesu ugari
pasatu zituzten, hona
hemen laburbilduta:

Bestelako mamiak
eta publizitatea

Infografikoa

Eguraldiari 
dedikatutako
gainontzeko
espazioa
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Informazio meteorologikoko lehen mapa proprioa egunkarian Tomás Ondarrak diseinatu
zuen eta 1989-an ikusi zuen argia lehenengo aldiz. Bost zutabetan, Espainiakoarekin bate-
ra, Europakoa (isobarak) eta, behean, zabalera gutxiagorekin Euskadi, Nafarroa eta La
Rioja ere erakusten zuen. 18 ikono ezberdin aurrikusten zituen eta guztiak esplikatuta
agertzen ziren grafikoaren legendan. 

Hurrengo hiru urtetan zehar aldaketa handirik gabe infografiko berbera publikatzen jarrai-
tu zen. Zenbait elementu pixka bat aldatuz; ikonoen kopurua pixka bat gutxitu baizen, eta
azpimarratutako 5 probintzietatik kanpoko zonaldeak grisera aldatu baizen 1991an.

Lehen eraldaketa garrantzitsuan 1992an gertatu zen, Espainako maparen desagerpenare-
kin eta tamainaren gutxitxearekin, orrialdearen hiru larenak hartuz eta altuera ere 2,5
modulutara egokituz. Hurrengo urtean are gehiago txikitu zen infografikoa 'Cadem' insti-
tutuaren publizitatea bere eskuineko partea hartzen hasiko baita

Espainiako 
maparen 

marra oso 
lodia da: 1,5 
puntutakoa

Atzetik 
erabilitako 

trama inoiz 
baino ilunagoa: 
grisa %40ekoa

Isobaren mapa 
ofiziala 
erroproduzio 
hutsa egin 
beharrean, 
lehenengo aldiz 
egunkarian 
bertan 
marrazten da

Guztira 18 ikono
ezberdin aurrikusten 

zituen
Kanpoko 

probintziak 
tramarik gabe

agertzen dira. 
Frantzia, ordea, 

ilunduta grisa 
%20ko 

tramarekin.

Infografikoa 
bitan zatituta 
zegoen eta 
tartean 
titular orokor 
bat idatzi 
zezakeen 
orrialdearen 
erredaktoreak

Espainiako 
maparen 
tamaina 
gutxitu

egiten da.

Presentzia 
argitzen da 
ere: marra 

argalduz (0,5 
puntutaraino) 

eta atzeko 
trama iluna ere 

argituz.

Kanpoko probintziak 
tramarekin ezberdintzen 

hasten dira. Frantzia, ordea, 
ilunduta grisa %20ko 

tramarekin.

Aurrikusitako ikonoak ere gutxitu 
egiten dira, zazpi desagertuz eta 
bakarrik oinorrizkoenak utziz

Tokiko maparen altuera 
zentimetro bat jeisten da. 
Horretarako, bertikalki 
konprimitu egin zen 
marrazkia.

Ikonoen 
tamaina 
ere erdira 
jeitsiz

a) 1989-1990

b) 1991
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Probintzien mapa 
berbera mantentzen 
da eta Espainiakoa 
desagertu

Legendaren testua 
negatiboan
mantentzen da

c) 1992

Probintzien mapa berbera 
mantentzen da baina 

Europakoa konprimitu

Legendaren birdiseinu 
osoa: logotipoaren 

marrak argaldu eta 
testua negatiboan

desagertzen da

Aurreko urteetan 
'Cadem'-eko aholkuak 
publizitate bezala 
kontsideratzen ziren. 
1993an, ordea, 
Infografiako 
departamenduak 
moldatu eta grafikoaren 
barruan sartzen da.

d) 1993

Legendak inoiz 
baino espaziorik 
zabalena hartuko du Laukiak laukien barne. 

Ertzak multiplikatzen dira 
infografiko osoan zehar

'Cadem' institutuari 
dedikatutako 
espazioa 
iragarkiak
ordezkatzen du, 
lehen Euskadiko 
mapa zena

Gainontzeko herrialdeak, Espainia 
izan ezik, grisez marraztuta

Lehenengo aldiz 
probintzien mapan 
kanpoko marra beltz 
lodia (puntu bat) 
erabiltzen da

e) 1994

Legendan erabilitako testu negatiboa –informatiboa ez den zonalde batean– desagertuko
da betirako 1993an. Bestaldetik, lehenengo aldiz Cadem institutuko publizitatea infogra-
fiako departamenduak diseinatu eta infografikoaren barruan sartuko du. Joera apurtzaile
honek oso denbora gutxi iraun zuen, 1994an berriro iragarki hutsez publikaten hasi bai-
zen berriro. Bi kasuetan, Europako mapak izan zen konprimitu zena

Horoskopoaren publikazioak orrialde berean espazio asko kendu zion eguraldiari dedika-
tutako informazioari. Horrez gero, Espainiako mapa desagertzen da.
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Marra zuritzen 
da berriro

Ikonoak, 
berriz, grisez

betetzen dira 
lehenengo aldiz

Legendaren espazioa 
razionalizatu eta 
Europako mapa 
berriro bestea 
bezalako tamaina 
errekuperatzen du

Azkenengo 
aldiz 'A' 
eta 'B' 
letra larriz

Presio 
atmosferikoa 
oraindik ez 
da zenbakiz 
adierazten 

f) 1995

Iluntasunaren 
eskala; 
hodeiak gero 
eta larriagoak

Erliebea
ertzeetan 
lehenengo 
aldiz

Marrazki osoa ilunduz eta 
bateratuz, batasuna lortu eta 

orrialdearen epizentroa bihurtu

Tamaina 
handitzean, 
hiriburuak ere 
adierazteko 
espazioa sortzen 
da estreineko aldiz

Aurreko 
urteekiko 
irizpide 
kontrakoa: 
ura grisez
eta lurra 
zuriz

'a' eta 'b' letra xehez 
beti hemendik aurrera

g) 1996

Probintzien mapa 
%20a konprimitu 
da, beste ezer 
aldatu gabe

Beste bi 
mapek 
%15eko 
altuera
galdu dute

Lehenengo aldiz 
presio 
atmosferikoaren 
datu numerikoak 
agertzen dira. 
Aurrerantzean ez 
dira desagertuko.

Haizearen 
ikono berria
indikatzen 
hasten da

h) 1997

Eguraldiko orrialdea bost zutabetako disposizio normalera pasatu zen 1995an. Horrekin
batera infografiko osoa birmoldatu zen eta itxura egonkorragoa hartu zuen. Ikonoen alda-
keta eta modernizazio argia egin zen eta bi mapetan zonalde ilunak nagusitzen hasi ziren.

1996etik aurrera infografikoa orrialdearen elementu zentrala izatera pasatzen da.
Probintzien mapa zehetasun gehiagoz marraztuta, mugak erliebeko ornamentuekin eta
tamainaz hazteaz gain, lehenengo aldiz orrialdeko testu kutxak infografikoaren formara
moldatzen dira. Integrazioa globala orrialdearen diseinuan ematen da lehenengo aldiz.

Eguraldiko orrialdea birdiseinatzen da eta infografikoa bitan zatitu. Berriro, orrialde osoa-
ren birdiseinu globalaren parte izango da infografikoa.

 



'Bihar' zein 
'herenegun'-go 
prebisioak ere 
lehenengo 
aldiz

Grisak 
ilunagoak

Europako 
prebisioak 

lehenengo aldiz

Ikono 
handiagoak 
eta marra 
kontrastatu
-agoak

Ikono 
berberak 

mantendu 
zituzten

k) 2004tik aurrera

Informazio 
gehigarria 
lehenengo aldiz:
-Itsaldiak
-Eguzkia
-Ilargia
-Tenperaturak

Euskadi 
bakarrik (eta 
alboko 
probintziak 
bigarren mapa 
txikian)

Isobaren mapari 
bolumena ematen 
zaio lehenengo eta 
azkenengo aldiz

Bi alde huts 
hauek 
erredaktoreek 
prestatutako 
tenperatura-taulei 
espazioa uzten
diete

Espainiako mapa 
'biharko' aurri-
kuspena azaltzen 
du bakarrik

i) 1998-1999

Legendako ikonoen disposizioa inoiz 
baino garbiagoa; haien tarteko 

banaketa-marrarik gabe

Espainiako 
mapak 'bihar'-ko 
informazioa utzi 
eta berriro 
gaurko
prebisioarekin 
agertzen da

Probintzien mapa 
(bateratua eta 

bakarra) hiriburu 
guztien izenekin

Fondo 
zuriak 
nagusi

Europakoa: 
berriro 

bidimen-
tsionala

Itsasaldeen 
informazioa 
erredaktoreak 
idazten zuen 
aparteko testu 
kutxa batean

Eguzkia eta 
ilargien 
ordutegiak, 
aparte

j) 2000-2004

Testua eta infografikoaren arteko integrazio horrekin jarraituz, 1998tik aurrera tenperaturak
eta bestelako informazio gehigarria –erredaktoreak zuzenean idatzita– grafikoaren barruan eta
bere parte bezala publikatzen hasten da. Hemendik aurrera infografistek betetzen dute datu
batzuk eta erredaktoreek beste batzuk.

2000ean egunkarian egindako birdiseinu integralaren ostean, infografiko hau ere guztiz eralda-
tua izan zen. Tonalidade ilunak ahaztu eta itxura argiagoa eta garbiagoa izango du. Hauxe izan
zen Infografiako departamenduan prestatu zen azkenengo eguraldi-grafikoa. 2004eko apirilatik
aurrera 'Media Trader' konpainiari subkontratatzen baizaio eguneroko grafikoa. Enpresa honeta-
koa da, hain zuzen, azkenengo diseinu hau, mapa gehiago eta itxura kontrastatuagorekin
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5.8.- Hauteskunde emaitzetako grafikoak

1976eko abenduan Espainian Erreforma Politikorako Erreferenduma ospatu zenetik hona,
29 aldiz izan gara deituak hauteskundeetara espainiarrok, gehi beste 9 aldiz Euskadin
Hauteskunde Autonomikoetara. Guztira, 38 aldiz izan dira azalorriko berri nagusia egun-
karietan. XX. mendeko bukaeran zehar publikatutako hauteskunde emaitzetako grafiko
guzti horiek infografiaren garatze prozesua ulertzen laguntzen gaituzte ere.

abenduaurtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina uztaila abuztua iraila urria azaroa

Demokrazian izan ditugun 38 bozkapenak
5 erreferendum10 orokorrak 9 legebiltzarrerakoak 8 udalekoak 6 europarrak

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6ean 
KONSTIT.

12an 
(OTAN)

20an. 
EUROP. BAT.

15ean 
ERREF. POL.

15ean

12an

13an

7an

15ean

1ean

28an

22an

29an

6an

3an

12an

1ean
9an

9an

26an

30ean

28an

23an

25ean

13an

17an

3an

8an

10ean

26ean

28an

13an

25ean

27an

(ez)

(ez)

(ez)

(ez)

(ez)

(ez)

(ez)

14ean

25ean 
ESTATUTUA

(ez) (ez) (ez) (ez)

Udako hilabeteetan, 
ezta urtarrilean ere, 
ez da inoiz bozketarik 
egon. (Abenduan bi 
erreferendum 
bakarrik)

Udal eta europar
hauteskundeak bi aldiz 

egun berean ospatu dira. 
(Kolore konbinatutako 
laukiarekin isladatuta)

Bost urtetan, ez 
ziren hauteskunderik 
izan (1985, 88, 92, 
97, 02 06 eta 10ean)
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5.8.1.- Hasierak; bi egun itxaron behar, eta oso grafiko gutxi:

70. hamarkadan zehar ospatutako hauteskunde eta erreferendumen datuak publikatzera-
koan egunkariek hurrengo egunera begira oso datu gutxi zeukaten publikatzeko prest. Oso
grafiko gutxi publikatzeaz gain, emaitzetako datu gehienak publikatu ahal izateko bi egun
itxaron behar ohi zuten irakurleak.

1976eko erreferendumeko emaitza eskasak hurrengo egunean azalorrian publikatu zituen
'El Correo'-k goikaldean agertzen zen taulatxo batean (goizaldeko 03.30tan) eta sufragio-
en %57,2a ikustatuta bakarrik.

Titularrak datu numeriko garrantzitsuenez beteta agertzen dira.
Hurrengo egunetik aurrera emaitza zehatzagoak prontziaz probin-
tzia ere, baina beti orrialde osoko testu taula erraldoien bitartez.

Demokraziako lehen datu elekto-
ralak El Correo-n. Abenduak 16

Abenduak 16 Abenduak 17

1977ko hauteskunde orokorretaz informatzerakoan ere, antzeko sistema erabilia izan zen
egunkarian. Botuak ikustatu eta hauteskunde informazioa iristeko  leuntasuna zela eta
emaitzak jakinarazi ahal izateko komunika-

bideek hurrengo egunera
itxaron beharra zuten.
Ekaineko 15ean ospatu
eta gau horretan publika-
tutako egunkaria 'goizal-
deko 6ean' itxi zuen bere
azken edizioa -seigarrena
hain zuzen- 16.erako,
bakarrik emaitza partzia-
lekin.

Hurrengo egunean, 17an, berriro testu taula
erraldoien bitartez publikatu zituzten emaitza
guztiak zehatz mehatz, baina hemen aurkitzen

dugu lehen hauteskunde infografikoa. Bi hemiziklo, bana
Kongresu eta Senatuaren emaitzekin. Grisik ez da erabiltzen gra-
fiko sinple hauetan, non arkuekin batera testu kutxa sinpleak
baino ez diren agertzen. Hurrengo egunean, 18an, bi modulutako antzeko hemizikloko
beste grafikotxo solte bat agertzen zaigu Bizkaiko parlamentarioen banaketa adierazteko.

Legebiltzarrerako lehen
hauteskunde osteko
azalorria.Ekainak 16

Hauteskunde emaitzetako lehen
infografikoa demokrazian.

Ekainak 17an

1978ko Konstituzioaren erreferendumerako
Espainiako mapa batekin azaldu ziren emaitzak.
Eskuz marraztutako garai hartako Erkidego
Autonomoak agertzen dira era oso sinplean adiera-
zita, eta elementu ikonografiko berezi batekin; zir-
kulutxo bat adierazteko partizipazioa eta abstent-
zioaren  portzentaia. Kolore bakoitzak ez du indikat-
zen baietza ala ezetza Konstituzioari, maparen legen-
da baino ez da. (Zuria: abstentzioa, beltza: bozketak) Abenduak 8
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1979ko hauteskunde orokorreko emaitzetan zirkuluko grafikotxo bat publikatu zen nazio
mailako emaitzekin. Martxoaren 3an argitaratu zen, hau da, komizioak ospatu eta bi egun
geroago. Lehenengo aldiz azalorrian argaz-
kiaren leku osoa infografikoak hartzen
zuen eta 'Pumariega'-ren sinadura
daramate, berau ere eskuz eginda
beheko eskuinaldeko izkinean. Egun
horretako edizioko barrukaldean ere
berriro tarta moduko grafikoa aur-
kitzen dugu. 1977ko hauteskunde
orokorretan erabilitakoaren teknika
eta itxura berdinarekin. Berriro sina-
dura horrenpean eta, aipatu gainont-
zeko grafiko guzti hauek bezala, titulu-
rik gabe. Tipografiarik gabe. Testu

guztiak eskuz eginda daude

Martxoak 3

1979an udal hauteskundeak ospatu ziren. Berriro testu taulen sistema baino ez da era-
biltzen emaitzei dedikatutako bost orrialdeetan. Bi egun geroagoko edizioan ere ez dira
agertzen infografikorik.

1980ko martxoaren 9an Euskal Legebiltzarreko lehen hauteskunde-
ak ospatu ziren, igandean. Astearte horretan 'El Correo'-k datuak
bere azalorrian azaltzerakoan mapatxo bat prestatu zuen hiru pro-
bintzietako datuak adierazteko eta behekaldean totala. Lehenengo
aldiz publikatzen zen halako tamaina handiko euskal mapa bat aza-
lorrian. Titulurik eta  sinadurarik gabe. Tipografia testua biluzik
dator inolako atributurik gabe. Aurreko kasuan ez bezala, mapa hau
ez dago eskuz eginda, teknika tipografikoekin baizik. Hiru zutabeta-
ko tamainan publikatuta, lau urte beranduago berriro erabilia izan
zen –bi zutabetako tamainan–.

1982ko urriak 28an berriro hauteskunde oro-
korrak ospatu eta lehenengo aldiz azalorrian
marraztutako logotipoak agertzen zaizkigu:
partidu politiko nagusienak bere datuekin
batera. Eraberean, tarta handi bat ere abs-
tentzioa jakinarazteko –alde bat zuria eta
bestea beltzez indikatuta kasu honetan–.
Guztihau, hauteskundeen gauean bertan
hurrengo egunean publikatua izateko presta-
tuta.

Bi egun geroago, 30an, emaitzei dedikatuta-
ko gehigarri berezian egunkariak probintziaz
probintzia gertatutako emaitzak azaltzerako-
an lehenengo aldiz Espainiako probintzia
guztiak marraztu eta bakoitzari taulatxo
bana gehitzen zaio. Bi orrialde osorik bete
zuen sistema honek. Hurrengo egunean
orrialde bereziak dedikatu zizkioten hautes-
kunde emaitzei eta bertan agertzen dira,
lehenengo aldiz bi elementu infografiko azpi-
marragarri: probintzien datu-mapa oso bere-
zia eta hurrengo orrialdean lehenengo ebolu-
zioa hauteskunde emaitzekin. 

Urriak 29

Urriak 30

Martxoak 11

Beltzez tituludun probintziek 'ezetz'
bozkatu zioten NATO-n sartzeari
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Bi probintzien datu-maparen irakugarritasuna oso zaila suertatzen zen. Griseko trama era-
bili beharrean, espazioa lerro ezberdinez betetzen prestatu zuten. Sistema aitzindari eta
irakurgaitz hau berriro erabili zen egunkarian grafiko berberarekin hurrengo urteetan.

Hurrengo orrialdean publikatutako parti-
du politiko guztien botuen eboluzioan
aspektu deigarriak ere agertzen zaizki-
gu; ezkerraldean erabilitako eskalak
mapa baten antza dauka. Beste batzu-
tan ere agertuko litzateke halako forma
berezia estatistiken datu grafiko batean.
Datu guztien zenbakiak sartu nahiak ere
ez du laguntzen irakurgarritasuna erraz-
ten. Grafiko hau berriro izan zen erabilia
hurrengo urteetan zehar hainbat hau-
teskunde ezberdinetan.

Euskal probintzietan izandako emaitzak
analizatzerakoan, agentziako bi grafiko
oso berezi publikatu zituen egunkariak;
'VascoPress' berri agentziako bi grafiko,
hain zuzen. Tipografia ezberdina erabili
zuten biok eta letraren tamaina dela eta
argi geratzen da konprimituak izan zire-
la orrialdeko bere hutsunean sartuak
ahal izateko. Orrialde bereko goikaldean
taula erraldoi bitartez plasmatzen dira
botuen emaitzak. Nabarmentzekoa da
espazioaren erabilera bitxia, taulako lau-
kiak erdi hutsik geratzen baitira erabili-
tako espazio zuria eta letraren tamaina
txikia dela eta. 

Urriak 30

(1979ko
emaitzak)

Titulurik gabe agertzen dira eta
nahitatezkoa suertatzen da ira-
kurtzea oina grafikoak ulertzeko

(1982ko
emaitzak)

Erabilitako tramak irakur-
gaitzak gertatu ziren oso

Biok zenbatuta agertu 
arren ('Gráfico 2'),

hauen aipamenik ez da
egiten orrialde huraren

testu osoan zehar

Erabilitako eska-
lak kartografian

erabilitakoa
gogoratzen du

Guztia 26 datu
kutxa sartut ziren

espazio txikian

Biok 'VascoPress'
agentziaren sina-
durapean agert-

zen dira.
Halakork ez zen

berriro erabili
hauteskundeeta-

ko grafikoetan

Urriak 30

Urriak 30
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Maiatzak 10 (Udal emaitzak
probintziaka)

(Emaitza 
autonomikoak)

Partiduen logotipoak
mapa baten gainean
lehenengo aldiz

Berriro titulurik gabe, oina irakur-
tzea ez da ezinbestekoa, baina bai
beharrezkoa bi mapak ulertzeko

Maparen mugak
xehetasun handia-
goz marraztuta

Hurrengo urtean, 1983eko maiatzak 8an, bigarren aldiz demokrazian udal hauteskundeak
ospatu ziren Espainian. Astelehen horretako azalorrian El Correok ez zituen grafikorik aur-
keztu, testu taulak baizik, datuen emaitzak azaltzeko. Barruko orrialdeetan gehigarri bere-
zia dedikatu zioten emaitzei, non garrantzi gehiena hautatuen argazkiak izan zituzten.
Emaitzak testu bidez adierazi ziren, bi horrialde baino gehiago betetzen. Honekin batera,
Espainia osoko bi mapa agertzen dira, bata probintziaka gertatutako emaitzekin eta bes-
tea Elkargo autonomoekin. Mapen antza grafikoa erabat ezberdina da aurreko urtean
publikatutakoarekin konparatuz. Xehetasun gehiagoz marraztuta daude. Irakurgarritasuna
handiagoa da. Logotipoak erabiltzen dituzte eta itxasoa marrazteke utzi dute. Nahiz eta
garai hartarako esfortzu handiak kostatu, mapa haiek oraindik ez zeramaten sinadurarik.

1984ko otsailean ospatu ziren hauteskunde autonomikoetarako oso grafiko gutxi publika-
tu zituen El Correok bere orrialdeetan. Lau urte aurrerago publikatutako Euskadiko mapa
txiki berbera berriro –tamaina txikiagoz kasu honetan– eta horrekin batera taula handia
logotipoekin eta emaitzak probintziaka. Barruko orrialdeetan, ordea, ez zen ezer publika-
tu astelehen horretan.

1986an hirugarren aldiz demokrazian espainiarrok
erreferendum bati eutsi genion, kasu honetan
herrialdea NATO organizazioan sartu ala ez eraba-
kitzeko. Martxoaren 12an izan zen eguna, eta
ondorengoan publikatutako egunkarian testu taula
handiarekin ireki zen alea. Edizio hartako grafiko-
ek orrialde oso bat bete zuten. Itxura ekonomiko-
ko grafikoak ziren eta, berriro, oso bereziak, sina-
dura barik. Kalkulu-taulako aplikazio informatiko
batekin eginda balira bezala dute antza.
Portzentaiak hemizikloen bidez indikatuta daude
eta aldaeren isladaren ordena oso bitxia ere
(Zuriak / Ez / Bai / Abstentzioa). Irregulartasuna
ere somatzen da grafikoen tituluak ipintzerakoan;
batzuek baitaramate eta besteok ez. Ondorengo
orrialdeetan testu taula erraldoietan publikatu
ziren emaitzak eta ondoren, bi orrialde betetzen,
datuak probintziaz probintzia -berriro, bakoitzaren
marrazkiarekin-.

Bertan ere agertzen da Espainiako mapa oso eske-
matikoa. Nahiz eta berriro Autonomi Erkidegokoa
izan, hemen ez zuten berriro erabili aurreko urte-
etan publikatutakoa. Itxura oso sinplea dauka.
Itxasoa marraz beteta, tramarik erabili ordez, 'bai'
eta 'ez' emaitza hitzez indikatua dator. Berriro
sinadurarik gabe agertzen da mapa. Hiru hilabete
geroago birritan erabiliko zuen El Correo-k.

Martxoak 13

Berriro
eskala 

kartografiko
bitxia

Hemizikloak
portzentaiak
adierazteko

(erdiko balo-
rean baietza,

zuriz)

Testu kutxak
bertikalean
probintzien

izenekin

Abenduak 8
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1986an ere, ekaineko 22an, legebiltzarrerako laugarren hauteskundeak ospatu ziren.
Hurrengo eguneko edizioko azalorrian testu taula argi eta zabalekin batera -logotipoak
barne-, abstentzioko grafikoa ere agertzen da. Guztiau aurretik publikatutakoa baino itxu-
ra zainduago batekin. Barruko orrialdeetan berriro tartako grafikoak erabiltzen dira
Euskadiko probintzien emaitza agertarazteko -taulekin batera-, guztiau orrialde osoa
betez. Espainiako emaitzei alboko orrialde osoa ere dedikatzen zaie infografikoei.

Hiru hilabete aurrerago erabilitako formato berbera erabiltzen da hemen berriro, probint-
ziaz probintziako emaitzak publikatzeko, berriro orrialde osoko testu taulekin. Aurreko
hauteskundeetan erabilitako botuen eboluzioko infografiko berbera aprobetxatu zen berri-
ro hemen eta zenbakien irakurgarritasun eza gertatzen da berriro. Martxoan erabilitako
autonomi elkargoetako mapa bera birpublikatu zen. Tamaina handiagorekin kasu honetan.
Berriro itxasoa marraz pintatutakoa eta itxura orokorra oso sinplearekin. Logotiporik gabe,
emaitzak zenbakiekin adierazita daude. Mapa bitxi hau ere erabiltzen zuten berriro hurren-
go egunean Senaturako emaitzak azaltzeko. Kasu honetan hiru zutabeetaraino handituta.

Urte bereko azaroaren 30an Euskadik hirugarren aldiz hau-
teskunde autonomikoei eutsi zien. Barruko orrialdeetan
udal bakoitzeko emaitzak agertzen dira -logotiporik gabe-
orrialde osoak betez eta 21. orrialde osoa grafikoei eta pro-
bintziaz probintziako datuak analizatzen. Abstentzioko tar-
tekin batera berriro botuen eboluzioko fiebre berbera era-
biltzen da berriro. Jarraian beste orrialde osoko espazioa
dedikatzen zaio Legebiltzarreko jezarlekuen disposizioa eta
emaitza orokorrei. Orrialde horren erdia okupatuta dago
Tomás Ondarrak landutako ilustrazio handi batekin. 

Asteleheneko
azalorrian
Euskadiko mapa
erabili zen hiru
probintzietako
eskainuak adie-
razteko. Berriro
ere, goikaldean
taula batean
laburbildu ziren
emaitzak - aurre-
ko hauteskundee-
tako logotipo ber-
berak erabiliz-

Oinak betetzen
du titularraren

funtzioa
('Abstentzioa

Euskadin')

Berriro oina sasititulua
('350 legebiltzarkide')

Hiru probintzien
ordena justifika-

gaitza (Araba
goian, Gipuzkoa

ezkerrean,
Bizkaia behean)

Lehenengo aldiz
marraztutako
ikonoek hauta-
tuek isladatzen
dituzte

1982an agertuta-
ko eboluzioaren
grafikoa erabili
zuten laugarren
aldiz

Sinatzeke agert-
zen zaizkigu, info-
grafikoak, nahiz
eta orrialde horre-
tan bertan argaz-
kilari guztien ize-
nak bai agertu.

Izenburuetako tipografia
azpimarratuta

Hemizikloak zatituta lehenengo aldiz. Baina behekaldea
ez da erabiltzen ezer konparatzeko, urtea islatzeko baizik

Halako apostu indartsurik
ez zen berriro errepikatu.
Oso apurtzailea zen hala-
korik ikustea El Correoko
orrialdeetan hauteskunde
baten emaitzak adierazte-
ko.

Eskuz egindako grafikoa
da. Lehenengo aldiz info-
grafikoa sinatuta dator
–ilustrazio baten sinadura
duen itxura kaligrafikoa-
rekin- ('Ondarra').

Abenduak 1

Abenduak 1
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1987ko ekainean bi motatako hauteskundeak ospatu ziren egun berean; hilak 10ean,
asteazkenean, Europako Legebiltzarrerako bozketekin batera, Espainiako udal hauteskun-
deak –baita euskal Batzar Nagusietakoak– kointziditu zuten. Hala ere, egunkariaren edi-
zio hartako azalorrian ez zen grafikorik erabili. Euskal Autonomi Erkidegoan hautatutako
zinegotziak testu taula batean agertzeaz aparte, ez zen aipatu ere gainontzeko bi hautes-
kundeetan gertatutakoa. Barruko orrialdeak erabilitako grafiko bakarrak Europako  parla-
mentarioenak ziren, tarta batekin, eta jarraian, 38. orrialdean lehenengo aldiz sinatutako
grafikoa agertzen da; Irlanda, Holanda eta Danimarkako emaitzak zutabeetako infografi-
ko batean adierazten ditu Tomás Ondarrak. Batzar Nagusietako emaitza elektoralak testu
taula sinple batean, partiduen logotiporik gabe agertzen zaizkigu.

5.8.2.- Tomás Ondarraren iraultza:

Bi urte geroago berriro europar
Parlamenturako hauteskundeetako
grafikoak oso ezberdinak izan ziren.
Berriro Tomás Ondarraren eskua
nabarituko litzateke 1989ko ekaineko
emaitzak adierazterakoan. Azalorriko
tarta nagusiarekin batera, barruko
orrialdeetan erabilitako mapek eta
taulek aplikazio berrien erabilera
(Macintosh ordenagailuak eta
Freehand programa) erakusten dute
argi eta garbi. Horrekin batera, 48.
orrialdean lehenengo aldiz ikono ilus-
tratiboak erabiltzen dira emaitza elek-
toraletako infografiko batean eta bes-
telako ornamendu elementuak ere.

Lehen jauzi kualitatibo
baten aurrean gaude.
Grafikoek itxura modernua-
go hartzen dute eta pertso-
nalitate identifikagarriagoa.
Besteak beste, bakoitzak
bere titulua dauka, atzeko
griseko fondo bat eta lauki
batez mugatua dago.
Guztietan letra xehea  era-
biltzen da.

Abenduak 1

Tomás Ondarraren
sinadura. Egun hartan
6 infografiko prestatu
behar izan ziren gehi
beste ba azalorrirako.

Urte bereko urrian hauteskunde orokorretako emaitzak adierazterakoan aurrerapausu
galanta izan zuen egunkariak berriro Tomás Ondarraren eskutik. Lehenengo aldiz itxura
modernuagoko infografikoetaz bete baiziren orrialde anitz. Azalorriko taulak logotipoak eta
ikono ilustratiboak izateaz gain estatistikako grafiko batean agertzen ziren emaitzak.
Guztiauek Ondarraren sinadurarekin -banan banan adierazita egilea- eta legebiltzarreko
osaketa adierazteko ordenagailuz diseinatutako Parlamentuaz gain, gainontzeko elemen-
tu bai dekoratiboak zein esplikatiboak. 

Estilo berriaren eragina ere nabarmentzen da probintziaz probintziako tauletan -berriro bi
orrialde osorik hartuz-. Lehenengo aldiz probintzia bakoitzaren izena testu negatiboan
agertzen zaigu. Hurrengo egunean grafiko gehienak berriro erabiliak izan ziren, datuak
gaurkotuta. Honen bestez, Parlamentuaren distribuzioarena baita, berriro, probintzietako
emaitzetakoa.

Eboluzioa partiduz partidu. 
Bakoitzari gris ezberdina egokituz

Botuen eboluzioan ez da
zertan sartu behar zen-
baki guztiak. Grafikoki
isladatu bai,baina azke-
nik datu numerikoak
desagertzen hasten dira.
Infografikoak ikakurga-
rritasun gehiago dauka.

Urriak 30
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1990eko urriko hauteskunde autonomikoetan berriro Tomás ondarraren eskua ageria izan
zen eta hobekuntza prozesua nabaritu zen berriro. Infografiko argi eta dotore batekin
datorkigu azalorria, eta barrukaldean argazkiei dedikatutako hiru orrialdeetan ere orna-
mentu dotore eta logotipoekin diseinatu zen konjuntoa.  

Partidu bakoitzari eboluzio
bana dedikatuz, aurreko
urteetan erabilitako grafiko
irakurtezin hura desagertzen
da azkenik

Aurreko urtean erabilita-
ko distribuzio eta ele-
mentu berberak berriro
aprobetxatzen dira
1990an

Azalorriko infografikoan
datu taulak maparen ara-
bera organizatuta.
Dekorazioko elementu bat
ere: Legebiltzarreko logoa

Lau urte aurrerago ez beza-
la Legebiltzarraren distribu-
zioaren marrazkia eskuz
egin beharrean kasu hone-
tan bektoriala erabiltzen.

1991an hauteskunde bakarrak udalekoak izan ziren. Maiatzan ospatu ziren eta ondoren-
go egunean publikatutako grafikoen artean lehenengo aldiz aurkitzen dugu bi sinadura,
Tomás Ondarrarekin batera Javier Zarracinarena ere agertzen baizaigu. Grafikoei dedika-
tutako espazioa ere bikoiztu egiten da, baita esfortzua ere; aurkitzen baitugu lehenengo
aldiz karikaturak -hiriburuen hiru alkateenak- zein udaletxeen marrazki ikonografikoak
ere. Guztiauek oso landuak eta zehetasun askorekin eginda.

Hurrengo egunean infografikoei dedikatutako espazioa multiplikatu egiten da. Guztira 13
grafiko publikatu ziren asteartean. Erabilitako espazioa ia 6 orrialde osokoa da. Aurreko
udal hauteskundeekin konparatuz, non ia ez zen ezer publikatu, aldea izugarria da.

Urriak 29

Probintziaz probintzia parti-
du politiko guztien eboluzioa
aztertzen da demokrazia
osoan zehar izandako bost
emaitza elektoralnagusiak.
Guztira 29 mini grafiko
erabiliz

Lehenengo aldiz hauta-
tuen karikaturak sartu
zituzten emaitzen
grafikoetan. Marrazki
bektorialeko pro-
gramarekin eginda
daude. Honek
demostratzen du
aurretik izandako

prestaketa lan handia
hauteskunde egunari

begira.

Elementu ikonikoak lan-
duagoak erabiltzen dira.
Logotipoak ez ezik, hiribu-
ruen udaletxe bakoitzaren
marrazki errealistagoa ere

Maiatzak 27

5.8.3.- Bigarren artistaren eragina; infografikoen multiplikazioa
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Urte berean, bi hilabete geroago hauteskunde autonomikoetarako berriro kolorea erabili
zuten azalorriko grafikoetan. Tonalidade gehiegiz abusatuz eta antza oso errekargatuare-
kin. Barrukaldeko orrialdeetan dedikatutako gehigarri berezian berriro bi orrialde osoko
infografiko erraldoia erabiliz isladatu ziren emaitzak. Aurreko hauteskunde orokorretan era-
bilitako tamaina berbera, baina kasu honetan elementu grafiko eta dekoratibo gehiagore-
kin. Unitate antza apurtuta eta mezua hainbat zati ezberdinetan banatuta. Lau egile ezber-
dinek prestatua izan zen; Ondarra, Zarracina, Baptista eta López. Bestaldetik, dokumenta-
zio aldetik Fernando J. Pérezen laguntza isladatuta geratzen da ere sinaduran.

Bi urte pasatu ziren hurrengo hauteeskundeetaraino.
Orokorrak, hain zuzen, 1993eko ekainean ospatu ziren
eta igandeko gaueko datuak isladatzeko Tomás Ondarra
eta Javier Zarracina infografiko erraldoia prestatu zuten.
Lehenengo aldiz elementu nagusia dekoratiboa zen, bi
orrialdeetako grafiko hartan urna handi bat eta eskua
bozkatzen ziren oinarria gainontzeko grafiko guztiak
ordenatzeko. Honekin batera, azalorriko infografiko
ertain bat eta orrialde osoko fitxa bilduma hautatuen
argazkiarekin. Kasu honetan ere probintzia guztietako
datuekin orrialde bikoitzeko taula prestatu zen, berriro
aurreko urteetan erabilitako berbera.

Ekainak 7

Ekainak 13

-Erkidego autonomoak
xehetasun osoz 
marraztuta.
-Grisen erabilpen egokia
-Irakurgarritasun osoa
-Ordena (titularrak,
kokapen geografikoa

Urriak 24

5.8.4.- Kolorearen agerpena

1994eko europar hauteskundeetarako lehe-
nengo aldiz kolorea kuatrikromia erabili
ahal izan zen azalorriko grafiko batentzat.
Bertan, partidu politikoen logotipoak ondo
zainduta eta marraztuta agertu ziren, baita
Europako mapa eta ikurriña dekoratiboa
hiru zutabeetako grafiko hartan. Lehenengo
aldiz infografiko inportante hauek sinatzeke
agertzen hasiko lirateke. 'El Correo' sinadu-
ra generikopean agertzen hasi ziren.
Barrukaldean dedikatutako gehigarri bere-
zian ere beste hiru infografikoetan sinadura
berbera agertuko da. Tamaina txiki eta
ertaineko grafiko hauek zuri beltzez agert-
zen dira -gehigarri osoa bezala- eta ondo-
rengo egunean, asteartean, antzekoak izan
ziren. Azalorrian Euskal Autonomi
Erkidegoko datuei dedikatutako grafiko txi-
kia eta barrukaldekoak, berriro, ertainak
edo txikiak ere emaitzen aspektu puntualak
analizatzeko.

Koloreen saturazioa
moteldu da , baina era-
bilitako gama zabala da.
Koloreen aprobetxamen-
duaren inguruko obse-
sioa nabarmena da

Gris eskalen erabilera
multiplikatzen da ere
kolorearen influent-
ziaz. Tonu ezberdinak
lortzeko ahalegina
nabarmena da grafi-
koen azpizati guztie-
tan
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1995ko udal hauteskundeetarako, lehenengo aldiz El Correo-ko
bizitzan, komizioen osteko lehenengo orrialdean ez zen argazkirik
agertzen, elementu grafiko bakarra infografikoak baiziren.
Azalorriko infografiko hauek itxura eta abigarramendu berbera pre-
sentatzen zuen aurreko autonomikoetako azalorrian bezala.
Gehigarri berezirako prestatutako infografikoak sinpleagoak izan
ziren aurrekoekin konparatuz, eta berriro sinatu gabe agertzen
dira. Egun berean beste zenbait erkidegotan ere autonomikoak
ospatzen ziren, eta berauei orrialde osoko mapa handia dedikatu
zioten.

Berriro kolore saturatuak errekuperatzen dira
eta partidu politiko bakoitzari bana egokitu

Maiatzak 29

Marrazki bek-
torialez bete-
tako mega
infografiko
honetan ele-
mentu gehie-
nak axono-
metrikoan
marraztuta
daude

Infografista bezala
lan egiteaz gain,
Tomasek ilulstrat-
zaile funtzioak ere
betetzen zituen.
Egun berean, bere
marrazki eder hau
ere publikatu zen.

1996ko hauteskunde orokorretan berriro infografikoak izan ziren elementu nagusia egun-
kariaren azalorrian. Letra kurtsiboak erabili ziren zenbait datu-zutabeetan eta kanpoko
lauki exageratua desagertu zen. Hala ere, estatistiken abigarramendua jarraitzen da iza-
ten nagusi. Barrukaldeko gehigarri berezirako prestatutako bi orrialdeko infografiko erral-
doian bost pertsonek parte hartu zuten; Ondarra, Zarracina eta Baptistarekin batera,
Eguinoa eta Martínez de Marañón ere.

Kongresuko palaziorako eskailerako mailak aprobetxatu dute
partidu politiko ezberdinen emaitzak isladatzeko, baina datuen
proportzioak ez dute errespetatu berau egiteko. Akats larri hau
ez zen berriro errepikatuko

Perspektiban marraztutako ilustra-
zio handia da elementu nagusia

Xeheztasun osoz
–eta marrazki

bektorialez-
marraztutako

Kongresuko leoi
handia lehen 

planoan

Esferaren erdia
hemizikloaren

antza eta funtzioa
hartzen du datua

isladatzerakoan
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1998ko autonomikoetan lehenengo
aldiz azalorriko grafikoaren koloreak
sinplifikatu egin ziren eta urdin gama
batekin osatu zen bakarrik.
Eraberean, erabilitako hemizikloak
orrialdearen diseinuarekin fusionatu
eta multiplikatu egiten dira eta aurre-
an beti erabilitako markoak desagertu
ere. Barruko gehigarria guztiz zuri
beltzez inprimatu zen. 
Azpimarratzekoa da edizio hartako
grafiko kopurua. Orrialde osoko
megagrafikoak prestatu beharrean,
lehenengo aldiz grafikoen presentzia
zatitu eta gehigarri horren hainbat
orrialdetan zehar banatzen da.
Guztira zifra errerkor bat; 20 grafiko
ezberdin prestatu ziren gehigarriaren
hamaika orrialde ezberdinentzat.

Nabarmentzekoa da ere
botuen eboluzioko grafikoen
gardentasuna. Aurreko urte-
koekin konparatuz, infografi-
ko txiki horiek garbitu egin
ziren erabat. Lerroak mini-
mizatu eta kanpoko markoa
desagertu. Marra nagusia
loditu eta horri esker infor-
mazioa garrantzia hartu
zuen dekorazioaren lekuan.

Urriak 26

1999an berriro udal hauteskundeak eta europar komizioak kointziditu egin zuten. Egun
hartako El Correo-ko edizioko azalorrian bigarren aldiz ez zen argazkirik publikatu, baizik
eta infografikoak bakarrik elementu grafiko bezala. Emaitzei dedikatutako gehigarri bere-
zian grafikoek askoz garbiagoak dira aurreko udal hauteskundeekin konparatuz. 

Euskal hiru Batzar Nagusien datuetan, ordea, bakoitzaren logotipoa erabilia izan zen.
Lehenengo aldiz, minigrafikoak agertzen dira hauteskunde baten emaitzen egunean.
Guztira 31 infografiko txiki, modulu bakar batekoak,
udal nagusi ezberdinen emaitzekin, zein batzarkideen
emaitzak probintziaka. Gehigarriaren zortzi orrialde
ezberdinetan agertzen dira grafikotxo hauek. Egun
berean zenbait erkidegotan hauteskunde autonomi-
koak ospatu zirela eta aldi berean emaitza europarrak
ere isladatu behar zirela kontutan hartuz, guztira
errekorra apurtu zen berriro; 47 infografiko publikatu
baiziren gehigarrian. Hauetatik 37 minigrafikoak izan-
da.

Hiru hiriburuen udaletxeak marraztu
baino, argazkian sartu zituzten

Hiru blokeak zatitzeko inolako lerro
edo kolorerik erabili baino, espazio
zuriarekin lortu da

Zutabeek
oraindik kanpo-
ko marra man-
tentzen dute

Gezi beltzak
datu txa-
rrentzat
(zinegotziak
galdu) eta
kontrakoa
zuriekin

37 minigrafikoak esfortzu izugarria supo-
satu zuten hauteskunde gauerako.

Gainera, sistema honek erroreak egiteko
posibilidadeak multiplikatu egiten zuen.

Horregatik urte horretatik aurrera ez zen
berriro egingo infografikoen bitartez

Alkategaien
argazkien tra-

tamendua
aurreko hau-
teskundeetan

baino askoz
landuagoa da

5.8.5.- Heldutasuna
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2003an ospatutako udal hauteskundeetan aspektu oso interesan-
teak aurkitu ditzakegu. Berriro, 1999an bezala, infografikoa da
azalorriko elementu grafiko bakarra, argazkirik gabe. Hiru kolore
nagusi erabiltzen dira hemen –probintzia bakoitzeko datuak
ezberdintzeko–. Eta barruko orrialdeetako gehigarri berezian lau
urte aurrerago erabilitako infografiko nagusi berbera berriro era-
bilia izan zen. Infografiko berezi honen eboluzio garbia ikusi
dezakegu. Berriro hautatuen argazkiak sartu dira, baina trata-
mendua asko hobetu da. Tipografia aldaketarik ez, baina logoti-
poen presentzia jeitsi eta, batez ere, goikaldeko titularraren
marra beltza erabat desagertua zen. Infografiko honetan ere ikusi
dezakegu infografiko guztiak orokorrean eta estatistika grafikoek
konkretuki izan zuten aldaketa esanguratsua; marrazkien kanpo-

2000an El Correo-k bere birdiseinu integrala aurkezteko zorian zegoen. Hauteskunde oro-
kor hauek izan ziren azkenak non diseinu eta tipografia zaharra erabili ziren. Azalorriko
infografikoetan berriro kolore urdina zen nagusi, gama ezberdinekin, datuak isladatzeko.
Barruan, berriro, gehigarri osoa zuribeltzez inprimatu zen. Orrialde erdiko tamainako lau
infografiko handi prestatu ziren datu nagusiekin. Hiriburuentzako hiru minigrafiko presta-
tu ziren, eta lehenengo aldiz, probintziaz probintziako orrialde bikoitzean ez zen ematen
probintzi bakoitzeko irudia, baizik eta partidu irabazlearen logotipoa. Espainiako mapa
orokorra erabat garbia eta irakurgarria zen azkenez. Grafiko guztiek bere titulua bazera-
maten eta itxura berri hau laster publikatzeko zegoen 'El Correo 2000' proiektuarena antza
bazeukan jadanik. 

5.8.6.- El Correo-2000 eraldaketa

Zutabeen kanpoko marra
desagertu eta gainontzeko
elementu dekoratibo ez
beharrezkoak erebai

'Hautatu bana ikono
bat' errepresentazio
sistema ezin argiagoa
berriro erabilita

Inoiz baino mapa argia eta
garbiagoa prestatu zuten
2000.eko hauteskunde
hauetara

2001eko maiatzeko hauteskunde autonomiko-
ak izan ziren lehenak 'El Correo 2000' erremo-
delazio proiektua aurrera eraman ostean.
Azalorriko grafikoan kolore anitz erabiltzen dira
eta elementu grafiko nagusia argazkia da.
Egun hartako emaitzetako grafikoetan tipogra-
fia eta estilo irizpide berriak indarrean ipintze-
az gain publikatutako grafiko guztiek inoiz
baino argitasun gehiena dute. Inolako orna-
mentu edo ilustraziorik gabe. Guztiak sinadura
barik agertzen dira eta ohiko infografiko handi
eta ertainekin batera mini grafikoak ere agert-
zen dira berriro partidu politiko bakoitzaren
botu eboluzioarekin. Testu taulak dira nagusi
eta kasu honetan lehenengo aldiz atzeko gris
tramek garrantzia galdu dute. Berriro, sinadu-
rak desagertu dira infografikoetatik.

5.8.7.- Maketazio elementuen laguntza



277

Kazetaritza infografiaren garapena Espainiako prentsan. 'El Correo Español-El Pueblo Vasco'-ren kasua

ko marraren desagerpena.
Objektuak bere presentziaz baka-
rrik adierazten dira, ez 'kanpo' eta
'barruko' elementu bikoitzagatik.
Hau guztia sinplifikazio prozesu
orokorraren barruan. Udal hautes-
kunde hauetan lehenengo aldiz
kazetariek beraiek elementu grafi-
koa sortzeko gai izango ziren. 

Lau urte aurrerago infografia departamen-
duak landutako 31 minigrafiko haiek desa-

gertu eta 'Quark'-ez egina, hau da, erre-
daktoreen orrialdean bertan sartutako fitxa

txiki batzuk agertu ziren. Guztira 35 datu
fitxa txiki herrialdez herrialde hautatutako

zinegotzien kantitateak isladatzeko

2004ko martxoko hauteskunde orokorretan publikatutako grafikoen kopurua asko jeisten
da berriro. Azalorriko bi infografiko txiki eta barrukaldeko beste bi handietaz aparte baka-
rrik beste hiru grafiko oso txiki publikatu ziren. Lehenengo aldiz kolore beltza eta zuriaren
arteko kontrasterik altuena erabili zen irabazle eta galtzaileen arteko diferentzia azpima-
rratzeko. Infografiko guztiek 'El Correo' sinadura daramate.

Eraberean, partidu politikoen logotipoak unifor-
mizatu eta guztiak negatiboz beltzaren gainean
marraztuak izan ziren lehenengo aldiz

Urte bereko ekaineko europar hauteskundeetarako hiru infografiko bakarrik burutu ziren.
Berez, hauteskundeen osteko astelehenean ez zen gehigarri berezirik prestatu egunka-
rian. Azalorrian grafiko txiki bat bakarrik prestatu zen eta barruko beste bi orrialde erdi-
ko tamainakoak. Bion antza hiru hilabete aurrerago ospatutako hauteskunde orokorrekin
landutakoak bezalaxuak dira. Berriro kolore beltza eta zuriaren kontraste handia da nagu-
si, logotipoak negatiboz marraztuta, grafikoak sinadura barik eta estatistikako zutabeak
ez daramate kanpoko marrarik. 

2005eko Europar Batasuneko
erreferendumean tratamendu
infografikoa oso antzekoa zen
aurreko europar hauteskundeekin
konparatuz. Berriro ez zen gehi-
garri berezirik prestatu eta azalo-
rrikoetaz gain bakarrik beste bi
infografiko prestatu ziren. Zuri-
beltza kontrastea desagertu eta
berriro gris eskala ezberdinak
erabiliak izan ziren. Probintziaz
probintziako datuak erakusteko
erabilitako probintzien ikonoak
oso argiak dira eta zuria da nagu-
si bi orrialde horietan.

Zuribeltzeko
kontrastea

Zutabe garbiak, kanpoko
marrarik gabe

Erabilitako fondo urdina
orrialdearekin bat dator eta
unitate eta horrek estabilita-
tea ematen dio konjuntuari

Publikatutako hauteskunde
datuetako maparik argiena
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2007ko udal hauteskundeetan hautatu zinegotzi bakoitza
puntu batez adierazteko sistema mantendu zen.
Udaletxeen argazkia izan zen berriro elementu dekoratiboa,
baina hiru euskal hiriburuetako emaitzak banandu egin
ziren orrialde ezberdinetan guztiak infografiko berean ipini
beharrean. Egun horretan ere lehenengo aldiz botu kopu-
ruen eboluzio konparatiboaren ohiko grafiko zailari soluzio
garbia eta gustiz irakurgarria eman zitzaion. Hona hemen
zailtasun horiek nola konpondu ziren:

Gainontzeko udal hauteskundeetako
edizioekin konparatuz, oso grafiko gutxi
egin ziren berriro aurreko udal hautes-
kundeetan erabilitako sistema berriro
martxan jarri baizen eta erredaktoreek
beraiek hautatutako zinegotzien kopu-
rua haien kabuz adierazteko kapaza izan
baiziren berriro. Guztira 28 udaletako
emaitzak honela adierazi ziren.

Gainontzeko testu kutxak bezala
'Quark'-eko orrialdean sartuta
egonik, erredaktore bakoit-
zak fitxa txiki hauek bete
eta gaorkutu ahal zituen

datuak jakin ehinean
–Dingbats' letra iturriak
baino ez baitira sinbolo-
ak- , infografiako depar-

tamentuko partehartze
behar izan gabe

Logotipoak
negatiboki
marraztuta

Koalizioen agerpena eta
desagerpena proportzioak

mantentzea zailtzen du

Konparagarriak
diren hauteskun-
deak (udalekoak)
azpimarratuta

Logotipoak
errepikatuta
eskuinaldean ia
derrigorrezkoa
suertatu zen
eboluzio
marrak jarraitu
ahal izateko

Datuak fiebretik
atera eta behe-

kaldean jarri
ziren taula

batean

Emaitza autonomikoen mapa
lehenengo aldiz kolorez 

Bi hilabete geroago hauteskunde autonomikoetarako erabilitako infografikoak eta aurreko
urteko hauteskunde orokorrekoak ia berdinak dira. Itxura kontrastatua (zuri/beltza) eta
erabilitako hemizikloak oso antzekoak dira. Partiduen logotipoak berriro negatiboz marraz-
tuta daude. Lehenengo aldiz, zutabeen ordez, puntuz osatutako marra (parlamentario
bana, puntu bat) sistema erabiltzen da. 2001etik aurrera emaitza elektoraleko infografi-
koen eboluzioa bukatu eta bere pertsonalitatea aurkitu egin dutela dirudi.

Partiduen ordena berti-
kalak permititu behar
zuen koalizioen emaitzak
batera isladatzea

Nahiz eta lerro asko gurutza-
tu eta grisetaz bakarrik

baliatu konbinaketak funtzio-
natu du estiloa galdu gabe



279

Kazetaritza infografiaren garapena Espainiako prentsan. 'El Correo Español-El Pueblo Vasco'-ren kasua

Zazpi partiduei egotzitako koloreak
mantendu ziren barrukaldeko grafiko
nagusian ere. Aurreko egunetan
inkesten aurrikuspen datuetako grafi-
koetan ere honela egin zen

Behekaldean oso bisualki analizatzen
dira koalizio posibleak gehiengo abso-
lutua lortzeko eta koloreen erabilpena
ezin beharrezkoagoa suertatzen da

Hiru hilabete geroago europar hauteskundeetarako lehe-
nengo aldiz grafikorik ez zen erabili ez azalorrian ezta
gehigarriaren azalorrian ere ez. Hala ere, martxoko nobe-
dade horietako batzuk errepikatu egin ziren; partido poli-
tiko bakoitzari kolore ezberdin bat egotzi eta horrekin
adierazi ziren berriro. Eta ez bakarrik infografikoen
datuetan, testu taula erraldoietako titularretan ere bai.

Hurrengo komizioetan, 2008an, Espainiako Parlamentuko eskema osoarekin ilustratu
zuten emaitzak. Aurretik agertu zen 'hautatu bana - puntu bat' sistema hemen isladatzen
da hemiziklo berri batean, non 'tarta' sistema albo batera utzi eta eskainu guztiak adie-
razten diren, banan banan, 350ak. 

Logotipoak negatiboan berriro marraztuta agertzen zaizkigu. Infografiko nagusi hauek zuri
beltzez inprimatu ziren, baina gainontzeko orrialdeetan kolorea bazegoen arren, urdin
iluna baino ez zen erabili. Euskal hiru hiriburuen udaletxeen marrazkia baztertu eta argaz-
ki txikia sartu zen bere lekuan.

2009ko martxoan ospatutako euskal hauteskundeetan
hainbat joera apurtzaile aurkitu dezakegu. Lehenengo
aldiz azalorrian ez da agertzen infografikorik. Orrialdeko
diseinuko elementu testualekin bakarrik daude indikatu-
ta emaitza orokorrak. Baina, aldi berean, barruko gehi-
garri bereziko azalorriko elementu nagusi eta ia bakarra
infografiko erraldoia da. Inoiz publikatu den handiena,
hain zuzen. Eraberean, lehenengo aldiz ere partidu poli-
tiko ezberdinen proportzioak kolore proprio batekin adie-
razita agertzen dira. Honela; EAJ-ren emaitzak berdez,
PSE-renak gorriz, PP-renak urdinez, EA-renak berde
argiz, EB-renak morez, UPyD-renak arrosaz eta Aralarri
horia egotzi zaio. Kolore hauek mantendu ziren barrukal-
dean, kolorez inprimatutako orrialde bakarra -laugarre-
na- gehigarri osoan infografiko bati dedikatu baizaio.
Gainontzeko guztiak zuribeltzez inprimatu ziren.
Garrantzi handia eman zitzaion koloreari edizio hartan
eta horregatik laugarren orrialde horren arabera ordena-
tu ziren gainontzeko mami guztiak. Jauzi kualitatiboa
suposatu zuen honek aurrekoekin konparatuz.
Azpimarratzekoa da berriro partidu politikoen logotipoak
kolore bakar batean marraztu zirela, beti negatiboan, eta
kolore beltza albo batera geratu zela edizio honetan.
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5.8.8.- Ondorioak

Behin hauteskunde guztien ondorengo infografikoak aztertuta, honako lau ondorio hauek
ateratzen digutu:

a) Hauteskundeen emaitzetako infografikoen itxurak eta egituraketaren eboluzioak
egunkariaren gainontzeko grafikoen garapen antzekoa erakusten du. Grafiko hauen
garapena beste ataletan ikusitako aurrerakaden islada dira ere. Horregatik, arreta
deitzekoa da nola komizio bakoitzaren emaitzen infografikoak aurrean ospatutakoa-
rekin dute antza gehiago hauteskunde berak izandakoekin baino.

b) Hain data bereziak izanda eta gai garrantzitsua, egun horretako grafikoen ekoizpena
zabalagoa da ere kasu guztietan. Infografia Departamenduko kide guztien partai-
detzarekin batera, erabilitako espazioa ere hazten da proportzionalki errekurtsoen
erabilerarekin. Honekin batera, infografiko estatistiko hauek garai bakoitzean egun-
kariaren gaitasunak erakusten dituzte.

c) Lehenengo edizioetan infografiagileek ahalik eta infografiko gehien egiteko griña era-
kusten dute. Kuantitatiboki koadro asko egingo dira 80. eta 90. hamarkadetan.
Bigarren fase batean, ordea, grafiko horien presentzia egonkorragoa bihurtzen da.
Infografikoak garbiagoak izaten hasiko dira eta kalitate gehiago ematen, kantitate
baino. Zentzu honetan, oso argia izan zen nola infografia departamentutik kanpo
sortutako diseinu eta diagramazio elementuek –taulak eta fitxak- infografia atalaren
lana erraztu eta arindu zutela eta infografiko hobeak publikatzeko lagundu zuten.

d) Kolorearen agerpenak ez zuen eraldaketarik suposatu datuen konplexutasunaren sin-
plifikazioan, bai ordea zenbait infografikoen irakurketan, baina ez da izango 2009ko
hauteskunde autonomikoak arte, Josemi Benítezen esku, jauzi kualitatibo bat gerta-
tuko dela eta kromatismo ezberdinen erabilera grafikoen komunikatzeko gaitasuna
multiplikatuko da oso kasu zail horretan.
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5.9.- El Correo 2000 eta infografiako 'Estilo liburua'

5.9.1.- Sarrera: 'El Correo 2000' birmoldaketa.
2000. urtean egunkariak eraldaketa handi bati ekin zion. Birdiseinu estetikoa ez ezik, erro-
tatiboaren erredakzioaren estruktura eta hierarkia ere aldatu zen. Lehenengo aldiz
'Erredakzio-Mahaia' sortu zen, non zuzendariordeekin batera, Arte zuzendaria eta
Fotografiako zuzendariak ere jezartzen ziren. Guztira, zazpi pertsona erredakzio solairua-
ren erdian kokatuta zegoen mahai honetan. Bere lana gainontzeko sailetako aktibitateak
koordinatzea zen. Saila hauek 4 multzo handitan birbanatu ziren:

IZENDAPEN BERRIA AURREKO IZENDAPENA

'Ciudadanos' Local / Nacional
'Actualidad' Política / Opinión / Internacional / Economía
'Cultura y Sociedad' Cultura / Sociedad
'Deportes' Deportes

Eraberean, 'El Correo Digital'-aren atala sendotu egin zen eta garai hartan 'Grupo Correo'-
ko gainontzeko egunkariekiko erlazioa eta kolaborazioa sendotu egin zen. Taldeko egun-
kari guztien artean mamien konpartitzea errazteko Bilboko egoitzan 'konsul' izendatu
zuten erredaktore bat. Honen funtzio nagusia zen egunero publikatuko ziren gaiak,
mamiak, argazkiak eta infografikoen aurreikuspenak prestatzea goizaldetik, eta arratsal-
dean koordinatzea mami guzti horien konpartitzea egunkari ezberdinen profesional arte-
an.

Birdiseinua
Zazpi hilabetez prestatu zen ere egunkariak bizi duen birmoldaketa grafikorik garrantzi-
tsuenetarikoa. Garai hartan Arte zuzendaria Jesús Aycart zen. Birdiseinua agentzi bati
enkargatu zioten eta beronen izenean Diego Zúñigak burutu zuen. Beronek hartu zueh,
hain zuzen, Arte zuzendaritzako kargua hurrengo urtean, Aycart 'ABC' egunkariaren Arte
zuzendaritzara pasatu zenean. Infografia atalaren aldetik ez zen aldaketarik gertatu bere
egituran, honela geratu zen ‘El Correo’-ko erredakzioaren estruktura:

Dirección

Dirección
adjunta

Subdirección

Ciudadanos Arte y 
Diseño

Cultura y 
Sociedad

Documen-
tación Actualidad Deportes Continuidad

y edición

Local

General

Diagramación

Fotografía

Infografía

Mundo

Opinión

Economía

Política

Cierre
técnico

Tratamiento
fotográfico

Cierre
editorial

'El Correo'-ko 
erredakzioaren 
estruktura berria
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5.9.2.- Infografiako Estilo liburua

a) Orotarikoak: Lehenengo aldiz egunkariaren historian grafikoei buruzko irizpideak
estandarizatzeko saiakera egin zen. Garai hartako infografiako zuzendariak, Javier
Zarracinak, txosten batean definitu egin zituen 2000. urtetik aurrera egingo ziren infogra-
fiko berrien aspektu tekniko eta bisual oinarrizkoak. Lehenengo aldiz 'El Correo'-ko barne
dokumentu batean agertzen infografikoen definizio bat: "...Berritasunezko informazioen
errepresentazio bisualak ditugu infografikoak. Argazkiak eta testuak konplementatzen
erabiltzen dira irakurleari datuak era bisualean erakusteko..."(1). Eta jarraian infografiko-
en ondorengo bost ezaugarri orokor hauek aipatzen zituen:

(1) 'Libro de Estilo de Infografía', El Correo-ko barne lanerako txostena. 2001. 1. orr.

Elementu independienteak
Infografikoak orrialdeetan elementu konpaktua dira, hau da, irakurri eta ulertu ahal
behar izaten dira bere kabuz, inolako testuarekin batera publikatu balira bezala.
Horregatik ere, beti titulu eta azpititulu edo sarrera deskriptiboa behar dute

1

Fotografiak
Argazkirik sartzekotan, elemen-
tu informatibo eta integratua
izango da beti. Inoiz ez dekora-
zio huts bezala grafiko baten
atzekaldean

2

Erredundantzia
Grafikoan adierazitako datuak ez
dira errepikatu behar testu
nagusian

3

Deigarritasuna
Bi zutabe baino gehiagoko tamai-

nako grafikoetan beti elementu
menperatzailea egongo da, nola-

baiteko inpaktu bisual batekin,
baina beti balore informatiboarekin

4
Ahalik eta testu gutxien

Nahitaezko testua sartuko da bakarrik.
Permititzen dira Laburdurak eta zenba-

kiak digitoetan. Testuari dedikatutako
espazio totalak ezin du grafikoaren %30
baino gehiago hartu, tauletan izan ezik

5
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b) Grafikoen presentziari buruzko lau aipu:
Infografikoen presentzia, tamaina eta funtzioari buruz lau ebazpen garrantzitsu egiten ditu
Estilo Liburuak. Javier Zarracinak honela gauzatzen zuen garai hartan infografiagileen
kezka nagusiak haien lanari buruz. Dekorazio baino, produktu informatiboa konsideratzea
nahi zuten eta honela laburbiltzen zen honako lau iritzi hauek.

Dekoraziorik ez, informazioa baizik
Infografikoen tamaina erabakitzeko beronek
dakarren informazio multzoa izan beharko litzate-
ke. Ebazpen honekin Infografia Saileko zuzendari
ohiak grafikoen tamaina esajeratuen kontra
agertzen zen. Horretarako, aldez aurretik egin
beharreko dokumentazio lana erreibindikatu ez
ezik, grafikoen funtzio garrantzia aldarrikatu nahi
zen. Honako adibide hau jartzen zuen Zarracinak: 

1

"...Grafikorik onenak helburu zehatz bati erantzu-
ten diote eta begirada batez irakurtzen dira..." (2)

(2) 'Libro de Estilo de Infografía', El Correo-ko barne lanerako txostena. 2001. 2. orr.

Formatu laukiak ekiditu behar
Grafikoen irakurketa ordenari buruz honako ebaz-
pen esanguratsua aurkitzen dugu Estilo Liburuan.
Zarracinaren aburuz, infografikoek "mini-orrialde'
bezala funtzionatzen dira. Hau da, barneko hie-
rarkia eta elementuen orden propioa badaukate.
Kontatu beharreko istorioa ordenatu egiten da
bere barruan. Hori dela eta, irakurketa bertikala
ala horizontalaren alde agertzen zaigu, eta forma
laukien kontra.

2

"...Forma altuak eta horizontalak egokiagoak dira.
Formatu laukiak ekiditu behar dira..." (2)

"...Ilustrazioek ez daramate datu
ezta informaziorik..." (2)

Irakurketa azkarra
Errekurtsoen optimizazioa eta berriro informatze-
ko funtzio definituan insistitzen da Estilo Liburuan
beste ikuspegi batetatik: irakurketa denbora.
Infografikoak ahalik eta lasterren ulertu eta deko-
difikatu beharra dira. Zentzu honetan, Zarracinak
honako ebazpen gogorra egiten du elementu
superfluen kontra: "...edozein testu edota ele-
mentu superfluoa editatu gabe helburu honen
kontra izango da..."(2).

3
"...Irakurleak kapaza
izan behar du grafiko-
aren mamiaz jabetzea
30 segundu baino
gutxiagotan..." (2)

Ilustrazioa ala grafikoa?
Bata eta bestaren arteko konfusioa nabaria da
erredakoreen artean, Zarracinaren iritziz.
Horregatik argi ezberdindu nahi ditu biak.
Ilustrazioa "gai baten interpretazio artistikoa da".
Gaia delikatua denean –adib. SIDA, tratu txarrak,
etab.– eta ez dago datu nahiko grafiko bat burut-
zeko bezala, hobe da ilustrazio bat enkargatzea,
infografiko bat 'handi-mandia' bihurtu baino
informazio ez inportantearekin. Grafikoen handit-
ze eta 'loditze' hutsaren kontra agertzen zaigu
Infografia Saileko zuzendaria kasu honetan.

4
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c) Grafikoen sailkapena eta beraien ezaugarriak

Lau motatako grafikoak aurrikusten dira Estilo Liburuan:
c.1.- Mapak

c.1.a.-Kokatzaileak
c.1.b.-Mapa ilustratuak
c.1.c.-Hiriko mapak

c.2.- Estatistikoak
c.2.a.-Barrak
c.2.b.-Tartak
c.2.c.-Fiebrekoak
c.2.d.-Taulak

c.3.- Diagramak
c.4.- Formato handikoak

Bakoitzaren berezitasunak eta ezaugarri teknikoak azaltzen dira txostenean. Alde batetik
infografistei zein erredaktoreei zuzendutako ebazpenak, non alde batetik grafiko mota
bakoitzaren funtzioa eta helburu nagusiak definitzen eta, bestetik, zatiak eta elementu
bisual identifikagarriak aipatu baita teknikoki deskribatzen ere. Banan banan honela ezart-
zen dira txostenean:

c.1.a.- Kokatzaileak.
Bere funtzioak hiru motatakoak direla esaten digu Zarracinak txostenena. Alde batetik,
berri bat geografikoki lokalizatzea da, bestetik ibilbideak adieraztea eta, azkenik, distant-
zia erlatiboak erakustea. Hona emen grafiko mota hauen inguruko jarraipideak:

c.1.- Mapak

Titulu eta sarrera
deskriptiboa.

2 puntutako filetea
tituluaren goikaldetik

Itxasoa. Fusioa
%15 / Zuria

Probintziak.
Civica Light
Condensed, 

11 pt. %100

Adierazpuntu
nagusia gutxi gora

behera maparen
erdian kokatua

agertu beharko li-
tzateke

Non fokatutako area
nagusia ez den zuzenean
errekonozigarria, beha-
rrezkoa izango da kokat-
zaile orokorragoa pres-
tatu, aurkezpen gisa,
tamaina txikiago batean

Berria kokatzeko esan-
guratsuak edota erabil-
barriak izan daitezkeen
kokapenak adierazi
behar dira bakarrik

Herrialdeen izenak letra
larriz. Civica Light
Condensed. 11 pt. %100

Fondoa:
Zuria edota
%5 grisa

Tamaina gomendagarria:
1/2 zutabe

Maparen eskala proportzionala agertu
behar da distantziak ulertu ahal izateko,

baita iparraldearen indikazioa ere

Berez, notizia orok eraman lezake mapa bat. Txostenean honela adierazten da irizpidea
zeinetan erabili behar den: "...Gertaeraren kokapena irakurleak erraz errekonozitu
ezin duen notizia guztiek mapa txki batekin batera publikatu beharko lirateke ..." (3).

(3) 'Libro de Estilo de Infografía', El Correo-ko barne lanerako txostena. 2001. 4. orr.
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c.1.b.- Mapa ilustratuak
Bere funtzioa ez da hain kokatzailea, baizik eta berria kokatzen den eskenatokiaren ezau-
garriak azalaraztea. Lan eta esfortzu handiagoa daramate ere. Normalean tamaina han-
diagoak izango dira ere, baina mapa ilustratu hauei aurre egin ahal izateko informazio kar-
tografikoa eta bisual gehiago eskuratu beharko da hasi baino lehen.

Gehienak letra xehez indikatzen dira,
Herrialdeak, kiriburuak edota ozeanoak
bezalakorik izan ezik. Azken hauek darama-
te kurtsiba bakarra. Guztiak letra beltzez
aurrikusten dira. Ikono sinpleak (laukia eta
zirkulua) hiriak indikatzeko. Letraren tamai-
na handiagoa da ere elementuen presentzia-
ren larritasunaren arabera.

Toponimoen ezaugarri tipografikoak

c.1.c.- Hiriko mapak
Aurreko bien arteko tarteko soluzioa ditugu kalez kaleko mapak. Eskala handiagokoak
ditugu berauek eta hona hemen bere itxura zehaztua Estilo Liburuan:

Titulua. Civica
Black Condensed. 

12 pt. %100

Nabarmendu
beharreko ibilbi-
dea edo puntua
beltzez kontras-

tatu behar da

Kaleen izenak.
Civica Light
Condensed 8 pt.

Maparen klabea
edo legenda

Fondoa kaleetan.
Fusioa %20tik zurira

Kaleak zuriz

Nabarmendutako informa-
zioa negatiboz. Civica Bold
Condensed 9 pt.

Grafikoaren
fokapena, eta

elementuak zein
perspektiba

informazioaren
arabera eraba-

kiko dira

Tamaina 
gomendagarria:

Gaiaren arabera

Infografikoaren
perspektibaren

araberabatzutan
ez da posiblerik

izango eskala
adieraztea
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kantitateren bat eskala-
tik atera daiteke. Kasu
horretan barra 'apurtu'
egin behar da zirkuns-
tantzia hori adierazteko 

Zutabeen marraz-
kiak marra beltza
badarama kanpotik

Datuen iturria: 
Civica Light, 8 pt.

Azpimarratutako 
sektore bakarra;
%15a beltz

Kategoriak. Civica
Bold Condensed. 9 pt.

Baloreak. Civica Light
Condensed. 9 pt.

Marra mehea
(0,25 pt.)

Gehienez zortzi 
sektore baino ez

c.2.- Estatistikoak

Kantitateak eta datu numerikoak adierazteko erabiltzen dira infografiko estatistikoak. El
Correo 2000-eko Estilo Liburuan ohiko lau motak aipatu eta deskribatzen ziren. Batez ere,
itxura grafikoa eta elementu tipografikoak jorratzen ziren.

c.2.a.- Barrak
Kantitateen konparaketa erraztea da grafiko honen funtzioa. Bai zutabetan zein barra hori-
zontalen bitartez, bakoitzak kantitate bana erakusten du eta luzeeraren arabera. Estilo
liburuan hainbat tamaina posible aurrikusten ziren grafiko mota honentzat. Hala ere,
egunkariaren testu zutabe (5 zentimetro) bakoitzeko  gehienez lau barra erabiltzea
gomendatzen zen. Tamaina gomendatua zutabe bat edo bikoa da.

c.2.b.- Tartak
Kantitateen konparaketa erraztea da grafiko honen funtzioa ere, baina kasu honetan datu
horiek totalarekiko duten presentzia edo eragina nabarmentzea da gakoa. Bere forma zir-
kulua da, zeinek %100a isladatzen duen eta non zati bakoitzak aldare baten balioa era-
kusten duen. Zati horiek gehienez 8 izan daitezke, eta kolore edo tramaz ezberdintzea ez
da gomendatzen. Tamaina gomendagarritzat: zutabe bana tarta bakoitzeko.

Titulua. Civica
Black Condensed. 

12 pt. %100
Azpititulua

Civica Light
Condensed 9 pt.

Eskala. Civica
Light Condensed. 

7 pt. %100

2 puntutako filetea
tituluaren goikaldetik

Zutabe bakar bateko 
grafikoen goikaldeko fileteak
lodiera osoa hartuko du

Gaztelerazko azentua
letra xehean ere

Balorerik handiena
ezberdindu behar

da gainontzekoen-
gandik

Zutabe guztiek
lodiera berbera
izan behar dute
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c.2.c.- Fiebrekoak
Grafiko mota honek aldaera baten eboluzioa denboran zehar erakusten du. Koordenatu
kartesianen itxura daukate, non 'x' ardatzak denbora indikatzen duen eta 'y' ardatzak balio
horien garapena denbora epe baten barruan. Estilo Liburuan aipatzen den zailtasun nagu-
sia infografiko mota hauek prestatzerakoan balio guzti horiek ezagutu behar direla da,
nahiz eta gero grafikoan bakarrik batzuk aipatuko diren zenbakiz. Tamaina gomendatua
zutabe bat edo bikoa da.

c.2.d.- Taulak
Testua eta zenbakiak era gurutzatuan adierazten dute taulek. Lerroak eta tabulatutako
testu zutabeen bitartez ordenatzen dute informazioa eta datuek. Estilo Liburuan adieraz-
ten denez, taulek ez dute balio ilustratzeko, baizik eta beste moduz aurkeztu ezin daitez-
keen datuak adierazteko. Berriro tamaina gomendatua zutabe bat edo bikoa da, beti
datuen kantitatearen arabera. 

Azpimarratutako 
zonaldea daturik nagu-
siarekin %15 grisa.

Pikogramen erabiltzea ez da gomen-
datzen Estilo Liburuan: "bakarrik
egokia" denean izan ezik

Marra nagusia; 2 pun-
tutako lodiera. Beltza

Egunak: Civica Light
Condensed; 6 pt.
Hilabeteak; 8pt.

Marra nagusiak datu guztien balore-
ak isladatzen ditu, baina esangurat-
suenak ere zifraz indikatu daitezke

Eskala.
Civica Light
Condensed. 
7 pt. %100.

Marrak 0,25 pt.
%40 grisa

Titulua. Civica
Black Condensed. 

12 pt. %100
Azpititulua

Civica Light
Condensed 9 pt.

Berriro, pikogramen erabiltze 
moderatua "bakarrik egokia" denean

Kategoriak X. Civica Light
Condensed, 8 pt. letra larrian

Kategoriak Y.
Civica Light

Condensed, 9 pt.
letra xehean

Totala. Civica Light
Condensed, 9 pt.

letra larrian. 
Atzeko trama:
%15eko grisa Zutabeen testua Civica

Light Condensed, 8 pt.
letra xehean

Datuen iturria: 
Civica Light, 8 pt.
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c.3.- Diagramak

'El Correo'-ko infografiako 2000eko Estilo Liburuan honela definitzen zen infografiko mota
hauen funtzioa: "...objektu edota prozesu baten barneko estruktura edota funtzionamen-
dua azaltzea elementu deskriptiboen bitartez (mozketak, transparentziak, geziak, marra
zinetikoak, etab.). Testu soila edota argazkiekin bakarrik azaltzeko zailak izango zitezke-
en gaiak erakusten dituzte..."4. Honako bi hauek aurkezten ziren adibide gisa:

Forma, tamaina eta estilu oso ezberdinak izan dezakete diagramek, gaiaren arabera, baina
beti "sinpletasunerantz jo beharra" dutela azpimarratzen zen Estilo Liburuan.

(4) 'Libro de Estilo de Infografía', El Correo-ko barne lanerako txostena. 2001. 5. orr.

Objektuen tamainak
konparagarriak 

izateko komeni da
alboan pertsonak

edota objektu eza-
gunak marraztea

(txanponak, anima-
liak, etab.)

Titulua. Civica Black
Condensed. 

12 pt. %100
Azpititulua

Civica Light
Condensed 9 pt.

Transparentziak eta
objektuen gainaza-
leko mozketak era-

bilgarriak badira ere

Gezi zinetikoek tamaina
handiagoa dute gezi
seinalagarriak baino

Marrazkiak sinplifikat-
zeko eta ulergarritasu-
na errazteko perskpek-
tiba axonometrikoa
erabiltzea komeni da

Marra zinetikoak
puntuz osatuak

Daturik azpimarragarriena
testu negatiboz 

Titulua eta 
sarrera negatibo-

an eskenatokia
iluna bada

(gauean 
gertatutako

istoriak edota
espazioari 
buruzkoak

Argazkiak eta
marrazkiak 
konbinatu

daitezke 
azalpenak 
errazteko
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c.4.- Formato handikoak 

Bitarteko eta esfortzu gehienak daraman infografikoa dugu honako hau. Bere funtzioa
dugu notizia edota erreportai baten oinarrizko aspektuak kontatzea grafikoki. Mota hone-
tako infografikoetan ezinbestekoa da dokumentazio eta editatze lan zaindua izatea.
Horregatik, Estilo Liburuan ezartzen da halakorik burutzerakoan bakarrik "informazio nahi-
koa denean egin daitekeela".

Titulua eta sarrera
ezinbestekoak dira
grafiko mota handi

hauetan

Angulu ezberdinetatik
prestatu daitezke azal-
penak. Kasu honetan,

kokatzaile batek labur-
biltzen du eskena goitik

ikusita

Perspektiba konikoak
dramatismo eta itxura

larriagoa
ematen dio marrazkiari

Argazkiak ere sartu
eta marrazkiarekin
konbinatu daitezke

Bigarren mailako
azalpenak bezala,
'azpi-grafikoak' ere
gehitu daitezke

Irakurketa ordena funtzezkoa dugu grafiko
handietan. Beronek baldintzatuko du
marrazki eta azalpen osoaren egituraketa
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5.10.- Vocento taldearen egunkarietako 
Infografia departamentuak

5.10.1.- Sarrera: departamendu ezberdinak, emaitza ezberdinak

'El Correo'-ko infografia departamendua albo batera utzita, Vocento Taldearen gainontze-
ko egunkari erregionaletan grafikoen sortze prozesua oso irregularra zen. Eginkizun honi
jardunaldi osoz dedikatutako profesionalak oso gutxi ziren. Horregatik, errotatibo bakoit-
zaren estiloa eta eguneroko infografikoen ekoizpena erabat ezberdina zen. 2004ean idat-
zitako barne txosten batean, egoera hau 'kaotikoa' eta erabat deskoordinatutzat jotzen
zen. Departamendu bakoitzak "era isolatuan" lan egiten zuen, amankomunezko helburu-
rik gabe eta haien arteko komunikabide egonkorrik gabe. Batzuek kanpoko agentziak era-
bili egiten zituzten, baita 'free-lance' kolaboratzaileak ere. 
Egoera honetan, 'El Correo'-ko departamenduan burututako infografikoek gainontzeko
erotatibo guztiei bidaliak ziren eta, honela, Vocento Taldearen 'barne agentzia' bezalako
lana burutzen zuen Bilboko egunkariak. 
Hurrengo orrialdeetan egoera hau aztertzen da Vocento Taldearen egunkari ezberdinetan.
Ikerketa 2003-2005 urteetan burutu zen, hau da, 2000. urtean aurrera eraman zen 'Plan
Renove'-ren ostean. Estilo bateratasun prozesua suposatu zuen 'Renove' horrek eta horri
esker Talde osoaren egunkari ezberdinen itxura, formatoa eta mamien koordinazio lana
egin zen. Urte horretatik aurrera, adibidez, tipografia berbera erabiltzen hasi ziren talde-
ko egunkari guztien infografikoetan. Hala ere, errotatibo bakoitzaren grafikoen ekoizpena
eta kalitatea oso ezberdina zen, beti bertako pertsonen griña, interesa, gaitasunak eta
nahien arabera. Jarraian errepasoa egingo diogu nola zegoen egituratuta departamendu
bakoitza

5.10.2.- El Comercio de Gijón

Arteko Zuzendari berria zen, David Fernándezen grina zela eta, egunkari honek bultzaka-
da handia eman zion bere ekoizpen grafikoari 2000. hamarkadaren hasieran. Edizio
Mahaiak lan prozesu hauei ekin zion kalitate eta presentzia handiko infografikoak
prestatzeko. Helburu horrekin Susana García infografiagilea kontratatu zuten.
Beronen nahia eta gogoaren poderioz egunkariak aurrerakada handia eman zuen
esparru honetan. Hala ere, infografista honen dedikazio maila jeisten zen diseinu-
ko gainontzeko kideen bajak edota oporrak bete behar zituen garaietan. Garcíarekin
batera bigarren profesional batek, Luis Suárezek ekonomiako taulak, mapak edota
grafiko sinpleagoak ere burutzen zituen.
'El Correo'-ko grafikoak ere erabiltzen zuten egunero, eta bertatik prestatutako estilo libu-
ruari eutsi egin zioten. Gainera, Bilboko infografistekin harreman estua mantentzen dute.
Eraberean 'Vocento'-
ren datu baseari esker
jaso daitezkeen info-
grafiko eta bestelako
elementu bisualen era-
bilera etengabekoa da
egunkari honetan.

Susana García 
Infografista

Tokiz-tokiko gaiak aztertzerakoan
kalitate maila altuko infografikoak

burutu ditu 'El Comercio'-k.
Eraberean, kobertura zabalagoa

duten bestelako gaiak ere arrakasta
osoz tratatu ditu ere. Adib. Fernando
Alonso piloto asturiarraren partehart-

zea 'Formula Uno'-ko munduko txa-
pelketan.
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5.10.3.- La Rioja
Era funtzionala eta zuzenean erabiltzen zituen egunkari honek infografikoak. Bertako Arte
Zuzendariak, José Ángel Martínezek, esperientzia luzea bazeukan diseinuan baita infogra-
fiari buruzko konozimenduak, eta zuzendari bezala bere funtzio horiek konpartitu
egiten zuen oinarrizko infografikoak sortzerakoan. Honela, ekonomiako taula eta
grafiko txikiekin batera, mapak ere sortzen zituen. Hala ere, bere ekoizpen info-
grafikoa mugatua zen gainontzeko funtzioak bete beharra baizituen aldi berean. 
Egunkarian ez zegoen ilustratzaile edo marrazkilari dedikatua. Halako funtzioak
betetzen zuen batzutan Diseinu departamenduko kide batek, David Ortega. Bere
ezaguera artistikoak zirela eta ilustrazioak eta bestelako ekoizpen grafikoak buru-
tu ahal zituen.
Normalean tamaina txikiko grafiko-
ak ziren 'La Rioja'-k bere barruan
sortutakoak. 'El Correo'-k eta 'ABC'-
k egunero bidalitako grafikoekin ere
baliotzen zen egunero bere orrial-
deetan. Horrela, denboraren pode-
rioz, pixkanaka 'clip-art' moduko
bilduma osatua zituzten urteetan
zehar jasotako infografiko guzti
hauekin.

Estatistikako infografikoak, mapak eta taulak
bezalako infografiko txukunak sortzen zituen La

Rioja egunkariak.

5.10.4.- El Diario Montañés

Infografistarik ez zegoen egunkari honetan. Ekoizpen propriorik ia ez dago eta
kanpotik jasotako infografiak moldatzeko ere arazoak badituzte. Hori dela eta,
diseinatzaile eta maketatzaileak taulak eta elementu grafiko txikiak inprobisatu
egiten zituzten, eta emaitza oso ezberdinekoa zen kasu bakoitzean. Egunkari
honetan erraminta infografikoetan interese eta interes pertsonalarik handiena zeukan
pertsona Zuzendari Adjuntua, José Emilio Pelayo da. Bere motibazio pertsonal horrek bul-
tzatuta, aplikazio informatiko ezberdinen erabiltzen ikasi zuen. Hala ere, egunkarian betet-
zen duen bere kargu hori dela eta,
Pelayok ezin dio dedikatu denbora
askorik ekoizpen grafikoari.
Diseinu departamenduko maketatzai-
leak elementu txiki eta sinpleak egiten
ausartzen ziren arren, gaitasun tekni-
koa ez zen oso altua, eta askotan
arazo teknikoak ere badituzte kanpo-
tik bidalitako infografiko handiak jaso
eta moldatzerakoan. Hala ere Vocento
Taldeko gainontzeko egunkariek bida-
litako grafikoak erabiltzen badute. 

Egunkari honek ia ez dauka ekoizpen propriorik.
Orokorrean, kanpotik bidalitako infografikoak moldatu

baino ez dute egiten.

J. Ángel Martínez
Arte Zuzendaria

José Emilio Pelayo
Arte Zuzendaria
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5.10.5.- El Norte de Castilla

Egunkari honek bazeukan bere erredakzioan profesional batzuk bere kazuz infogra-
fiko osoak sortzeko kapazak. Pedro Guerra infografiagileak grafikoak burutzeko
dedikatua zegoen esklusiboki hamar urtez. Marrazkilari eta ilustratzaile trebea bada.
Arte zuzendaria, Francisco Peláez, eta José Cuenca diseinatzaileak orrialdeak disei-
natu egiten zuen nagusiki, hala ere, infografikoak sortzeko gaiak badira ere, solu-
zio grafikoak aurkitzeko, hala nola Bilbotik bidalitakoak moldatzeko ere.
Arte zuzendari ohiak, José Luis Llorensek, Informazio zuzendariordetza bete zuen. Hala
ere, arteko erlazioa eta garapen grafikoarekin interesa mantendu du ere beti, nahiz eta
karguko bere obligazio berriak direla eta urrundu behar izan duen.
Guzti honekin batera, 'Nuevo
Cuño' agentziak ere kontratatu
egin zuten batzutan, non lan
zama handiegia gertatzen zen,
baita oporretan edota librantzak
zirela eta.
Errekurtso guzti hauek direla
eta, egunkariaren orrialdeetan
infografikoen presentzia oso
handia da. Ekoizpen proprio
zabalarekin batera, Bilbotik
bidalitako infografikoak ere maiz
erabiltzen. Hala ere, egunkari
honetan sortutako bere grafiko
guzti horiek ez dira normalean
sailkatu edo dokumentatzen
etorkizunari begira.

Zenbait kasutan informazioa
tratatzerakoan irakurketa ordena 

ez da garbia

5.10.6.- El Sur de Málaga

Garai hartan zenbait sari jaso berri zituen egunkari honek 'SND'-k emanda bere
diseinuari. Hala ere, infografiagilerik ez zegoen erredakzioan eta grafikoen
ekoizpena zen errotatibo honen ezarik nagusienetakoa. Bere diseinatzaileetako
batek, Baldomero Villanuevak, maketatzaile lanekin batera infografikoak ere
osatzen ditu batzutan. Profesional honek aintzineko 'tailer' funtzioetatik etorri-
takoa zen eta infografiko oso
sinpleak egin ahal zituen.
Infografista berezituaren eza
zela eta, Arte zuzendariak,
Francisco Ruanok, perfil
honetako langile bat kontra-
tatzeko bilaketan zegoen.
Bilbotik bidalitako infografi-
koak erabili egiten dituzte
maiz 'El Sur de Málaga' egun-
karian. Eraberean, batzutan
'ABC'-k egindakoak ere apro-
betxatu egiten zituzten,
batez ere Sevillako edizioan
burututakoak.

'El Sur'-ek infografiko sinpleak ekoiztu
egiten zuten bere kabuz

Francisco Peláez
Arte Zuzendaria

Baldomero
Villanueva

Maketatzaile
/ Infografiagilea
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5.10.7.- Ideal de Granada

Egunkari honetan ere ez zegoen infografiagile dedikaturik, diseinatzaile bat eta
bi diagramatzaile baizik. Hala ere, Arte zuzendariak, Carlos J. Valdemorosek,
infografiak egiteko gaitasuna, grina pertsonala eta aplikazio informatikoen jaki-
mena dela eta, ekoizpen oso elaboratuak sortzeko kapaza bada. Honela, tokiz
tokiko gai oso elaboratuak publikatu egiten dituzte. Ondo landutako informazio eta bisual-
ki ordenatutakoa. Hala ere, eguneroko lan zamaren pean egoteak baldintzatu egiten du
ekoizpen honen kontinuidadea, profesional hauen eginkizun nagusia eguneroko orrialdeen
diseinua ohi baita.
Aurreko urtean José Santos Talamino diseinatzeilea iritsi zen egunkarira. Infografiko txi-
kiak burutzen zuen Santosek, baina bere laguntza horrekin Valdemorosek denbora ira-
bazten zuen gainontzeko grafi-
koekin dedikazio gehiago eduki
ahal izateko.
Kanpotik jasotako grafikoei
buruz, 'El Correo'-k eta 'ABC'-k
bidalitakoak maiz erabiltzen
dituzte egunkari horretan.
Eraberean, etengabeko kolabo-
razioa mantentzen dute hegoal-
deko gainontzeko egunkariekin
('Sur de Málaga' eta 'La Voz de
Cádiz', Vocentokoak).

Anbizio handiko infografikoak ekoizten dituz-
te batzutan 'Ideal de Granada'-n, bereziki gai

historikoen inguruan.

5.10.8.- La Voz de Cádiz

Garai hartan sortu berria genuen egunkari andaluziar hau. 2004n bertan agertu
eta hasieratik apostu indartsua egin zuten kazetaritza bisuala eta grafikoare-
kin.Arteko bere zuzendari gazteak, Francisco Ocak, infografiaren garrantziaz
kontzientzatua bazegoen eta jaio bezain laster, bere departamenduak infografia-
gile bat izan zuen; Encarni Hinojosa. Egunkaria agertu baino lehen profesionari gazte
honek 'El Correo'-ko Infografia departamenduan konpartitu zituen aste batzuk eta hortik
aurrera bertako sailarekiko
harreman oso hurbila man-
tendu ere. Egunkari honen
lehiakide zuzena 'Diario de
Cádiz' dugu, eta bion arteko
konpetentzia gogor horrek
eragin zuen 'La Voz'-en info-
grafia eta errekurtso grafiko
guztiak erabili behar izana.
'La Voz'-ek moldatu eta era-
biltzen ditu 'ABC'-tik eta 'El
Correo'-tik bidalitako grafi-
koak.

Hiriburuko beste egunkariarekiko leiha-
kidetza gogorrak bultzatu egin zuen 'La

Voz'-ek elementu bisualekiko bere apos-
tu garbi hori

Carlos J.
Valdemoros

Arte Zuzendaria

Francisco Oca
Arte Zuzendaria
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5.10.9.- El Diario Vasco

Hamar urte baino gehiagotan zehar 'El Diario Vasco'-n funtzio hau betet-
zen, infografiagile esperientziaduna dugu Óscar Goñi donostiarra.
Egunkari honen infografikoen produkzioa gehienbat estilo proprioa dauka.
Hauxe dugu 'El Correo'-ko estilo liburua erabiltzen ez duen egukari baka-
rrenetarikoa. Estilo eta itxura zaharkitua izateaz gain, gabetasun honek ere eragiten du
konsistentzia falta produktu bisualean. Orokorrean 'zerbitzuko' grafikoak dira, hau da,
departamenduan sortzen diren infografikoak erredaktoreek eskatutakoak baino ez dira
beti.
Goñirekin batera, bigarren profesionari batek ere infografikoak sortzen zituen: Francisco
Javier Bienzobas diseinatzaileak Goñiren oporrak eta librantza egunetan kubritu egiten
zuen. Konpententzia teknika handiko profesionaria dugu, nahiz eta bere burua infografia-
gile osoa bezala ez ikusi. Arte zuzendariak ere, Sebastián Valenciak, eskarmentu handiko
profesionala dugu eta elementu
bisualen erabileran oso aditua.
Kanpotik iritsitako materiala
erabiltzen du ere 'Diario Vasco'-
k, batez ere 'El Correo'-k bidali-
takoa. 'ABC'-k egindako infogra-
fikoak aldiz, gutxiagotan publi-
katzen dira; estilo ezberdina
dela eta, baita tratamendu
informatibo ezberdina dela eta.

Estilo zaharkitua dute 'El Diario Vasco'-ko
infografikoak, estilo liburuaren irizpideei ez

baitiote jarraitzen

5.10.10.- Las Provincias

Bi infografiagile dute Valentziako egunkari honetan. Patricia Cabezuelo, departamenduko
burua, proiektu bisualen arduraduna dugu. Alfredo Solísek, bestaldetik, infografiko txiki
eta laguntza emateaz arduratzen da. 'Las Provincias' egunkariaren infografia departamen-
tuko ezaugarririk deigarriena ekimena da. Gai proprioak proposatu eta lantzen baitituzte.
Astero bi orrialdeetako gai osoa proposatu eta burutzen da bertan.
Arte zuzendariak, Vicente Vicentek, esperientzia handia dauka elementu bisualak plante-
atzerakoan. Hala ere, autonomia osoa uzten die infografistei planteamendu proprioak eta
eguneroko ekoizpena burutze-
rakoan.
Departamentu honetan
'inDesign', Adobeko aplikazioa,
erabiltzen zuten. Vocentoko
lehen egunkaria izan zen hau
egiten. Honek zenbait abantaila
ekartzen zuen lanak orrialdean
bisualki aurkezterakoan. Hala
ere batzutan arazoak ere supo-
satzen zituen kanpotik  –'El
Correo' eta 'ABC'-tik– jasotako
grafikoak moldatzerakoan.

Orrialde bikoitzeko gai proprioak proposatu
eta lantzen zituzten 'Las Provincias'-eko info-

grafiagileak astero

Sebastián Valencia
Arte Zuzendaria



'V
oc

en
to

'-r
en

 in
fo

gr
af

ia 
de

pa
rta

m
en

du
ak

A
rt

e
 

d
e
p

a
rt

a
m

e
n

d
u

a
k

A
ta

lb
u

ru
a

E
l 

C
o

m
e
rc

io
L
a
 R

io
ja

E
l 

D
ia

ri
o

 
M

o
n

ta
ñ

é
s

E
l 

N
o

rt
e
 

d
e
 C

a
st

il
la

E
l 

S
u

r 
d

e
 

M
á
la

g
a

E
l 

Id
e
a
l 

d
e
 

G
ra

n
a
d

a
L
a
 V

o
z 

d
e
 

C
á
d

iz
E

l 
D

ia
ri

o
 

V
a
sc

o
L
a
s 

P
ro

v
in

ci
a
s

E
l 

C
o

rr
e
o

S
u

sa
n

a
 

G
a
rc

ía
P

e
d

ro
 

G
u

e
rr

a
C

a
rl

o
s 

V
a
ld

e
m

o
ro

s
E

n
ca

rn
i 

H
in

o
jo

sa
Ó

sc
a
r 

G
o

ñ
i

P
a
tr

ic
ia

 
C

a
b

e
zu

e
lo

F
. 

B
a
p

ti
st

a
J.

 M
. 

B
e
n

ít
e
z

J.
 Z

a
rr

a
ci

n
a

(+
 k

o
la

b
.)

G
ra

fi
ko

en
 

p
ro

p
os

am
en

a

B
ile

ra
 n

ag
u
si

an
 

p
ar

te
h
ar

tu

E
st

ilo
 l
ib

u
ru

ar
en

 
er

ab
ile

ra

In
fo

g
ra

fi
ko

en
 

g
or

d
et

ze
a 

d
ok

u
m

en
ta

tu
a

G
ai

n
on

tz
ek

o 
eg

u
ka

ri
ei

 
b
id

al
ke

ta
k

B
a
tz

u
ta

n

A
lf

re
d

o
 S

o
lí

s

E
ra

b
ili

ta
ko

 
Fr

ee
h
an

d
 b

er
ts

io
a

8
Ph

ot
os

h
op

 /
 

Q
u
ar

k 
/ 

M
ac

 O
S
9

9
8

8
8

Pr
en

ts
a e

rre
gi

on
ale

ko
 h

am
ar

 e
gu

nk
ar

i n
ag

us
ie

n 
'A

rte
' s

ail
ak

 e
ta

 b
er

ta
ko

 in
fo

gr
af

iag
ile

ak
 2

00
4a

n

In
fo

g
ra

fi
a

B
a
tz

u
ta

n
B

a
tz

u
ta

n

9
9

9

B
a
tz

u
ta

n

9
3

8
9

B
ai

B
ai

B
ai

B
ai

B
ai

B
ai

B
ai

B
ai

E
z

E
z

E
z

E
z

E
z

E
z

E
z

E
g

u
n

e
ro

B
ai

ta
'A

d
ob

e 
in

 
D

es
ig

n
'

D
av

id
 

Fe
rn

án
d
ez

Jo
sé

 Á
n
g
el

 
M

ar
tí
n
ez

Jo
sé

 E
m

ili
o

Pe
la

yo
Fr

an
ci

sc
o

Pe
lá

ez
Fr

an
ci

sc
o

R
u
an

o
C
ar

lo
s 

J.
V
al

d
em

or
os

Fr
an

ci
sc

o 
O

ca
S
eb

as
ti
án

 
V
al

en
ci

a
V
ic

en
te

V
ic

en
te

D
ie

g
o

Z
ú
ñ
ig

a

D
is

e
in

a
tz

a
il

e
a
k
 /

d
ia

g
ra

m
a
d

o
re

a
k

In
fo

g
ra

fi
a
g

il
e
a
k



296
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Fernando Rubio erredaktore buruarekin batera beste sei
infografiagilek osatzen zuten atala. Esperientzia handi-
ko grafistekin batera, ilustratzaile onek bazeukaten ere.
Departamenduan tamaina eta mota guztietako grafiko
anitz ekoizten dira egunero. Bai infografiko txikiak zein
mega-grafikoak ere. Hala ere 'Vocento'-ren gainontzeko
egunkariek baino formato txikiagoa dauka. Eraberean,
orrialdeen zutaben tamaina ere ezberdina zen. Honek
zaildu egin du betidanik mami grafikoen konpartitze eta
moldaketa lanak. 

'ABC'-ko grafikoetako marrazkiak
ardatz axonometrikoan eginda ohi
daude. 2003an urrezko hiru domi-

na lortu zuten 'Malofiej' sarietan
Nazio mailako informaziokoak dira

bere espezialidadea.

'ABC'-ko erredakzioak prestatutako infografikoak
zabalera proprio batetara moldatuta daude.
Horrek zaildu egiten zuen Vocento taldeko gai-
nontzeko egunkariek aprobetxatuak ahal izatea.
Horregatik ere askotan 'El correo'-ko infografikoak
nahiago zuten jasotzea errotatibo erregionaletan.

Tabloideak (Vocentoren 
gainontzeko guztiak) 255 milimetro

5.10.11.- ABC

2001ean burututako fusioaren ostean, ABC egunkariak 'El Correo'
Komunikazio Taldeko kide izatera pasatu zen. Egunkari honetako info-
grafiako departamenduan Fernando Rubio ilustratzaile argentinarrak
agintzen zuen eta sei infografistek osatua zegoen. 'El Correo'-koarekin
batera, hau zen talde osoan egituratutako atal bakarra. Espainiako
zaharrenetarikoa, hain zuzen. Gogoratu behar dugu errotatibo honek
arestian ia ez zuela argazkirik erabiltzen, horregatik infografiak hain garrantzi handia zeu-
kan betidanik bere orrialdeetan.
80. hamarkadaren amaieran 'ABC'-k infografia departamendua garatu zuen, zeinek 'El
Mundo' eta 'El País'ek zituztenekin konpetitzeko gai zen. 'Renove' planar eta birdiseinu
integralaren ostean kalitatezko informazio grafiko anitz ekoizten jarraitu zuen.

Hala ere, infografikoen planteamendu estetikoa oso klasikoa eta batzutan zaharkitua ager-
tarazten zuen Madrilgo egunkariak. Batzutan, orrialdeen diseinuarekin ez zetozen bat.
'Plan Renove'-ko gainontzeko egunkarien diseinutik aldentzen ziren asko.
Departamenduan infografikoen artxibo proprio zabala gordetzen zuten eta 'clip-art' ele-
mentuko bilduma handia ere, zein askotan erabiliak diren haien grafikoetan.

'ABC'-ko Infografiako
buru ohia, Fernando

Rubio (Buenos Aires,
1957) 2010ean hil zen 

ABC
180 mm.
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'Vocento' taldearen infografia departamenduen funtzionamendua

El Correo

Diario Vasco

+'Grafia' 
Agentzia

Las Provincias

+'Grafia' 
Agentzia

La Verdad de Murcia

El Diario Montañés

La Rioja

El Comercio

El Norte de Castilla
+ 'Nuevo Cuño' 

Agentzia

Ideal de Granada

Sur de Málaga

Hoy de Badajoz +'Reuters' 
Agentzia

ABC

'Kontsula'

Jardunaldi 
osoko 
infografiagileak

Jardunaldi erdiko 
profesionalak, diseinatzaileak, 
kolaboratzaileak, etab.

Gai 
orokorrak

Gai 
proprioakKoordinatzailea

(1) 'Proyecto de Infografía para el Grupo vocento', Javier Zarracina. El Correo-ko barne lanerako txostena. 2005. 11. orr.

Gauzak honela, 'El Correo'-ko infografia departamenduak praktikan Vocentoko grafikoen
agentzia bezala funtzionatzen zuen. Javier Zarracinak (1) 2005ean prestatutako txostene-
an honela deskribatzen zuen talde osoko egunkarien funtzionamendua grafikoei begira.
Bertan adierazten zenez, gainontzeko egunkari guztiekin bere grafikoak konpartitzen zuen
errotatibo bakarra Bilbokoa zen. Hegoaldeko zenbait egunkarik haien artean tokiz-tokiko
grafikoak konpartitzen zituzten ere (grafikoan laranjazko kolorearekin). Madrilgo komuni-
kazioa errazteko 'Kontsul'-aren postua sortu zen 2000eko 'Plan Renove'-ren osteko bir-
moldaketan. Pertsona honek Bilbon egiten zuen lan eta bertatik zentralizatu egiten zuen
bidali beharreko informazioa Madrilera. Batez ere, egungo aurrikuspenak prestatuz.
Egunkariren batek prestatuko zuen grafikoa gainontzeko egunkari guztientzat aprobetxa-
garria izaten zenean Bilbora bidali eta bertatik sistema informatikoan sartu eta taldekoei
bidalketa burutzen zen. Azpimarratzekoa da nola Bilbokoa ez zen departamendurik uga-
riena (Madrilgo 'ABC'-ko infografisten kopurua bikoitza zen) ezta geografikoki Espaina
erdian kokatua. Hala eta guztiz ere, praktikan infografikoen agentzia zentrala zen, nahiz
eta ofizialki honela izendatua ez izan. Bere eguneroko lanari erantsitako erantzunkizun ez
formal bezala ikusten zuten bere kideak.
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5.11.- Nazioarteko 'Malofiej' sariak

5.11.1.- 'SND-E'-ren sortzea eta 'Malofiej' sariak

Society for News Design, SND-ko Espainiako atala 1987ko martxoan sortu zen 'Prentsa eta
Ordenagailu bidezko Diseinu Grafikoko' lehen mintegian. Lukro asmorik gabeko asoziazio
honek diseinu grafikoko zein arte ederretako profesionalak, irakasleak eta ikasleak batzen
ditu prentsa eta komunikazioaren kalitatea hobetzeko, kazetaritza bisualaren bikaintasu-
naren bitartez. Garai hartatik hona presidente bezala aritu dira, orden honetan; Juan
Antonio Giner, Antonio M. Piqué, María Moya eta, gaur egun, Javier Errea. 1991tik aurre-
ra mintegi higikorrak antolatu egin ditu Europako zenbait hiritan zehar . Asoziazio honen
aktibitaterik ospetsuena urteroko 'Malofiej' sarien antolakuntza da. 1993an Nafarroako bi
irakaslek; Miguel Urabayen eta Juan Antonio Giner, sei urte lehenago hildakoa zen
Alejandro Malofiej infografista argentinarra omendu nahian sari hauek sortu zituzten.
Honela, 1993tik aurrera Iruñean bildu egiten dira munduko infografistarik onenak eta bere
lanak aurkeztu egiten dituzte. Era informal batean munduko 'Pulitzer'ak infografiaren arlo-
an konsideratuta daude internazionalki*.

2000's Best Infographics. Malofiej 9. Society for News Design - Espainiako Kapitulua, 111 or.

Urtero profesionaririk ospetsuenetarikoen talde batek betetzen du epaia objektibitatea
bilatu nahiean. Udaberrian nazioarteko kongresu honetan aurreko urtean publikatutako
infografikoak epaitzen dira. Domina hauek emateko beharrezkoa da epaikideen gehiengo-
aren onespena. Sariak kategoriatan banatu ohi dira –hedapenaren arabera, kolorea / zuri-
beltzezkoa, maiztasuna, erreportaien gaiak, etab.–. Bereziki garrantsitzua da 'portflio'-ei
emandako sariak, non infografiko bakar bat mirestu ezean, profesional edo komunikabide
baten urte osoko bere ibilbide edo joera profesional osoa hartzen den kontutan. Kongresu
bakoitzaren ostean irabazleen bilduma publikatzen du 'SND-E'-k. Hasierako edizioetatik
honaino Espainia, Argentina eta Estatu Batuetako egunkarien infografikoak izan dira sari-
tuenak.

2000. ediziotik aurrera infografiko inprimatuak ez ezik komunikabide digitaletan argitara-
tutako infografiko interaktiboei ere atal proprioa dedikatzen hasi zitzaizkien.

Sarien eboluzioa

Epaitutako orrialdeak
Komunikabideak
Herrialdeak

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

800
100

11

1.419
61
15

2.553
79
15

1.821
75
16

2.621
101
16

1.829
49
21

2.839
73
16

1.916
63
20

2.910
60
19

*1994ko edizioa: Jonas Dagson (Sweden Today), Howard Finger (Arizona Republic), David Gray (Providence Journal),
Nigel Holmes (Time), Pablo Sirven (Noticias / Buenos Aires), Peter Sullivan (Reuters) eta Chris J.Walther (Suizako
berrien agentzia).

1995ko edizioa: Stephen Kosslyn (Harvardeko Unib.), Tryggve Berg (Dagbladet / Oslo), Hiroyuki Kimura (Tube
Graphics / Tokio), Peter Sullivan (Reuters), Pegie Stark Adams (Poynter Institutua), Nigel holmes (Time), John Grimwade
(Conde Nast Traveler / New York), Gonzalo Peltzer (Universidad Austral / Buenos Aires).

1996ko edizioa: Hiroyuki Kimura (Tube Graphics / Tokio), John Grimwade (Conde Nast Traveler / New York), Norval
Skreien (Bergen Tidende / Noruega), Corrie Parsonson (Sidney Morning Herald), Miguel Urabayen (Nafarroako
Unibertsitatea), Mario Tascón (El Mundo), Deborah Withey (Dallas Time Herald)

1997ko edizioa: Carlos Mutto (France Presse), Kenzo Nakagawa (NDC Graphics / Tokio), Miguel Urabayen (Nafarroako
Unibertsitatea), George Rorick (Knight Rider Tribune), Carsten Gregersen (Berlingske Tidende / Danimarka), Kelly
Frankeny (San Francisco Examiner), Tonia Cowan (Associated Press)

1998ko edizioa: John Monahan (Associated Press), Jonas Dagson (Knight Rider Tribune), Bonnie Scranton (Newsweek
Magazine), Miguel Urabayen (Nafarroako Unibertsitatea), Emilio Deheza (Diario Reforma / Mexiko), Corrie Parsonson
(Reuters), Nannette Bisher (San Francisco Examiner), José Font (The Saint Petersburgo Times)

1999ko edizioa: Miguel Urabayen (Nafarroako Unibertsitatea), Ed Kohorst (The Dallas Morning News), Andreia Caires
(Semanario Veja / Brasil), Harris Siegel (Asbury Park Press / EE BB), Rie Jerichow (Berlingske Tidende / Danimarka),
Charles Blow (The New York Timess), Corrie Parsonson (Reuters), Jaume Serra (Clarín)

2000ko edizioa: Karl Gude (Newsweek Magazine), Miguel Urabayen (Nafarroako Unibertsitatea), Corrie Parsonson
(Reuters), Gonzalo Peltzer (El Territorio / Argentina), Pablo María Ramírez (Recoletos), Viki Sizgoric (The Australian),
Philip Green (The Sunday Telegraph), Ann Dahl (Svenska Dagbladet / Suedia)

2001ko edizioa: Miguel Urabayen (Nafarroako Unibertsitatea), Corrie Parsonson (Reuters), Lucie Lavaca (SND), Janet
Michaud (Time), Armando Mendes (Correio Braziliense), John Moses (News Limited PLC / Australia), Tomas Lampell
(Svenska Grafikbyran / Suedia)
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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SND-ek xedatutako 'Malofiej' sariak
Komunikabide inprimatuak

Urrezkoak Zilarrezkoak Brontzezkoak
ESPAINIAKOAK

ATZERRIKO 
KOMUNIKABIDEAK ESPAINIAKOAK

ATZERRIKO 
KOMUNIKABIDEAK ESPAINIAKOAK

ATZERRIKO 
KOMUNIKABIDEAK

P. Sullivan
(El País)

P. Sullivan
(NYT)

P. Sullivan
(El Mundo)

P. Sullivan
(El Correo)

ARGITARATZE DATA

'El Correo'-k lortutakoak

Ondorengo taulan adierazten dira 'El Correo' egunkariak lortutako 61 dominak (brontzez-
ko 33, zilarrezko 25 eta urrezko 3) infografikoak publikatuta izan ziren dataren ordenaren
arabera. Aldi berean, Espainiako egunkari eta aldizkariek lortutakoak bereizita agertzen
dira Bilboko egunkariak izandako pisu erlatiboaz nabaritzeko gainontzeko nazioarteko
komunikabide inprimatuekin konparatuta.
2007 urtetik aurrera Infografia Departamenduan izandako buru aldaketaren ostean, 'El
Correo'-k Malofiej sarietan parte hartzeari utzi egin zion.
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Kongresuaren lehenengo edizioetan egunkari gutxi
parte hartu eta sari exkasa ere banandu ziren. 1993an
argitaratutako orrialdeen artean hiru urrezko dominak
bakarrik onartu ziren*; Madrilgo 'Marca' kiroletako
egunkaria eta 'El Mundo' bana lortu zute eta
'Magazine' aldizkariko 'Condé Nast Traveler' gehikaria
hirugarrena. John Grimwade infografiagile britainia-
rrak destakatu egiten zuen aldizkari amerikar hone-
tan, eta urtez urte sariak lortuz jarraitu zuen.
Zilarrezko beste domina bat lortu zuen 'El Mundo' ere,
eta honekin batera, 'El País' eta 'La Voz de Galicia'.
Lehenengo brontzea* ere lortu zuen 'El Correo'-k
Tomás Ondarrak prestatutako orrialde osoko kiroleta-
ko infografiko batekin 'Whitekbread'-Munduko biraren
inguruan. AFP agentziak bidalitako grafikoa birmolda-
tu eta aberastu egin zuen Ondarrak Fernando J. Pérez
kazetariaren laguntzarekin erreportai grafiko osatu
ahal izateko.

1995ean Ondarrarekin batera Javier Zarracinak eta
Fernando G. Baptistak lan egiten zuten jadanik 'El
Correo'-n eta urte hartako infografikoek bi mugarri
azpimagarri lortu zituzten. Alde batetik sari bat baino
gehiago jasotzea edizio berberan (Ordurarte bakarrik
'Marca', 'El Mundo' eta 'La Vanguardia'-k lortutako
lorpena) eta, bestetik, zuribeltzezko 'portfolio'
bati emandako bakarra edizio hartan –zilarrezkoa,
hain zuzen–. Garai hartan kolorezko inpresiorik ez
zegoen egunkarien barneko orrialdeetan, horregatik
'zuribeltzezko portfolioa' kontsideratu zitekeen erro-
tatiboetan eguneroko lan erregularrari emandako
saririk nagusia. 

Hurrengo edizioko epaiek oso domina gutxi entregatu zieten Espainiako prentsari. Urre
bakar bat ('El Mundo'-k berriro lortutakoa zezenketei buruzko infografiko bilduma batekin)
eta zilarrezkorik ez. Guztira 20 sari banatu ziren eta lehenengo aldiz 'El Correo'-k ez zituen
bakar bat ere ez lortu. Berriro John Grimwade eta 'Condé Nast Traveller' izan zen nagusi
eta bere 'portfolio'-ak lortu zuen urrezko beste domina bakarra.

5.11.2.- 'El Correo'-k lortutako dominak

'SND-E'-ko urteko edizio bakoitzean aurreko urteko grafikoak epaitu eta ondorengo urte-
an bilduma inprimatu batean publikatu ohi dira emaitzak. Horrek eragiten du bi urtetako
desfasea infografikoak prentsan hedatuak direnetik 'SND-E'-k bere liburuetan publikatu
arte. Nahastea ekidin nahiean, hemendik aurrera infografikoen publikatze data aipatuko
da nagusiki.

*Edizio aitzindari hartan brontze bana ere lortu zuten beste sei egunkari espainiarrak 'Marca', 'La Vanguardia',
'ABC', 'Diario de Cádiz', 'Segre' eta 'Periódico de Catalunya'-k. 

'El Correo'-k lortutako lehen 'Malofiej' saria,
'zuribeltzezko Kiroletakoa' atalean. 1993eko

irailak 25ean argitaratutakoa

Epaiak saritutako lan erregularra bapateko gaurkota-
sunezko infografikoetan oinarritu zen nagusiki

('Breaking News). Honen adibide, 1995eko apirilak
20an publikatutako José María Aznarren kontrako

atentatuarena hartu zen kontutan
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Hurrengo hiru edizioetan egunkari bilbotarrak sari bakar bat jaso ahal izan zuen. 1996ko
orrialdeek 4 urre, 12 zilar eta 15 brontze jaso zituzten eta guzti hauetatik ia erdia
Espainiako egunkarientzat izan zen. DPI agentziak arrakasta itzela lortu zuen –urre bat,
zilar bat eta hiru brontze– 'La Vanguardia' egunkarirako prestatutako infografikoengatik.
Zazpi pertsonez osatutako epai hartan espainiar bakarra Nafarroako irakaslea Miguel
Urabayen izan zen. Tomás Ondarra 'El Correo' utzi eta 'El País'-eko infografia atalean bere
lana hasi zuen. Egunkari honek ez zituen sari jaso
aurreko bi edizioetan, eta Ondarraren inkorporazioa-
ren ostean zilar bat lortu zuen.

DPI agentziak eta 'El Mundo' bere arrakasta errepika-
tu zuen hurrengo edizioan 1997ko infografikoengatik,
non bi urrezko domina lortu baizituen. Lehenengo aldiz
komunikabide espainiar batek bi urre lortu zituen.
Edizio horretan, 'El Correo'-k lortu zuen zilarrezko
domina bakarra errotatibo espainiar batentzat. Kasu
honetan berriro 'portfolio' batengatik jaso zuen saria:
'50.000 ale baino gehiagoko egunkariak' atalean.
Epaikideen hitzetan, 'dossier' hura "oso garbia zen,
egonkorra eta, aldi berean oso ondo diseinatutako
infografikoak zituen"*. Zarracina eta Baptistarekin
batera, Cristina Mur eta Carlos Zahumenszki jadanik
infografiako ataleko kideak baziren jadanik.

Gainontzeko zilar guztiak –hamaika- Estatu Batuetako
zein Argentinako egunkariek batez ere eskuratu zituz-
ten. Brontzeetan, ordea, 'El Mundo' eta DPI agentziak
beste bost lortu egin zituzten.

Hurrengo edizioan, 1998ko orrialdeak epaitu zituenak, 21 domina eman ziren bakarrik. Bi
urrezkoak (Argentinako 'Clarín'-entzat), sei zilar –'La Vanguardia'-k eta 'El Mundo'-k bana
lortu zituen eta 13 brontze, zeinetatik bakar bat Espainiako egunkari batek lortu zuen,
'ABC'-k, hain zuzen. Guztira, hiru bakarrik Espainiako infografiarentzat. 'El Correo'-k
hurrengo urtera arte itxaron behar izan zuen berriro sari bat jasotzeko.

1999an egindako infografikoen artean Javier Zarracinaren
'portfolio' indibidualak brontzea merezi zuen berriro.
Infografisten norabide eta eginkizun profesionala saritzen
zuen atal honetan Bilbotarraren lanak azpimarragarria
suertatu zen. Epaiaren hitzetan, "eskuzko zein ordenagailu
bidezko marrazkiak konbinatzeko era oso erakargarria da".
Eraberean, orrialdearen gainontzeko elementuekiko koor-
dinazioa eta konjuntoaren funtzio bisualaren potenziazioa
azpimarratzen zen*.

*'La Salud actual de la infografía. Premios de Infografía Malofiej', Society for News Design, Espainiako Kapitula,
Iruñea, 2000. 40 orr.
* Ib. Id. 127 orr.

1999 ko uztailak 10

1999 ko urriak 9

Aipamen berezia egin zioten antolatzaileek
Ortega Lararen bahiketaren inguruko info-

grafikoari. (1997ko uztailak 3)
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2000 urteko infografikoen ebaluaketan (2001) 'Malofiej' sarietako antolatzaileek atal
berria inauguratu zuten Peter Sullivan infografista ospetsua eta sarien fundatzaile bezala.
Bere omenez 'Peter Sullivan / The Best of Show' Saria sortu zen. Lehenengo edizio hone-
tan 'El País' egunkariak irabazi zuen Sidney-ko Joku Olinpikoen inguruan prestatutako info-
grafikoen bilduma zabal bategatik. Hurrengo bi edizioetan'Peter Sullivan' saria hutsik gera-
tu zen 'New York Times'-ek 2004ean lortu arte.
'El Correo'-2000 birdiseinuaren ostean arrakastarik inportanteenak heltzen hasi ziren. Urte
horretan egindako infografikoak honako hiru domina hauek jaso zituzten. 

Urte osoko laneko 'portfolioa'k ere bere saria jaso zuen brontze batekin. 50.000 ale baino gehiagoko egunkarie-
tako atalean. Honen adibide, Bilbo hiriaren 700 urteurrenaren osteko megagrafiko hau. (2000.eko ekainak 17)

Odisea itxasoan (2000. xxxxxx). 
Brontzea 'Breaking News' atalean

Txetxeniako gatazka (2000. otsailak 7). 
Zilarrezko domina 'guda gatazkak' atalean
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Hurrengo sei urteetan 'El Correo'-ren arrakastak 'Malofiej' sarietan multiplikatu egin ziren.
'El Mundo'-rekin batera domina gehienak lortu dituen egunkari espainiarra dugu Bilbokoa.
2001ean errekor itzela lortu egin zuen. Urte horretan Espainiako egunkariek ez zuten
urrezko dominik lortu, baina 'El Correo'-k publikatutako orrialdeek zilarrezko zazpi
domina (gehi beste bi brontze) jaso zituzten. Halako arrakastarik ez da inoiz errepikatu
herrialde honetako prentsarekin. Honako zazpi atal hauetan lortu zituzten:

50.000 ale baino gehiagoko 'portfolioa' Juanito Oiarzabal arrakasta Everesten (2001eko maiatzak 24)1

Istripu eta katastrofeak2

Zientzia eta teknologia Baleen itsasaldea (2001eko maiatzak 20)3

Emergentziako lur hartzea Malagan (2001eko abuztuak 30)
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* 'Malofiej 10. Premios Internacionales de Infografía'. Society for News Design-Espainiako Kapitulua, 2002,
Iruñea. 58. orr.

Epaikideen aburuz, infografikoen kalitatea eta berrikuntzarekin batera, erreflesionatzeko
puntua ere bazen 'errekurtsoen' proportzioa. Honela azpimarratzen zuten: "...'El Correo'
bada adibide argia nola kalitate altua ez den beti proportzionala errekurtsoekin, eta, era
honetaz, geu guztientzat erreflesionatzeko arrazoi interesgarria...". Bakarrik hiru pertso-
nez osatutako infografiako departamendua zela gogoratu nahi zuten epaiek.

Bapateko gaurkotasuna / 'Breaking News' portfolioa7

Gertakariak Lapurketa frustratua6

Osasuna eta Medikuntza Erditze medikalizatua / erditze naturala 5

Kirolak Zorigaitza Pumori mendian 4

(2001eko martxoak 7)

(2001eko martxoak 3) (2001eko azaroak 7)
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2001ean lortutako oihartzuna inflesio puntua suposatuko zen 'El Correo'-ren infografian.
'Correo-estilua' espresioa zabaltzen hasi zen eskuz eta ordenagailu bidezko infografikoei
bapateko gaurkotasunean. Javier Zarracina Estatu Batuetako egunkaririk ospetsuetatik
eskaintzak jasotzen hasi zen (haien artean 'The New York Times'-etik).

2002ko sariak kuantitatiboki gutxiago izango baziren ere, kualitatiboki balore oso altua-
goak gertatuko lirateke berriro. Lortutako zilarrezko hiru dominak baliotsuenetarikoak
izango ziren hurrengo hiru kategoria inportantekoak baiziren:

-Munduko kazetaritza infografiarik onena (portfolio)
-Bapateko gaurkotasuna / 'Breaking News' (portfolio)
-Erreportaien infografikoak (portfolio)

Eta are gehigago hartzen bada kontutan hiruetan ez zenik urrezko dominik eman.
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2003. urtea Iraken kontrako gudakoa izan zen eta horrek baldintzatu zuen berriro info-
grafikoen produkzioa. Hori de la eta, 'SND-e'-k atal berria dedikatu zion guda honi bere
sarietan eta 'New York Times'-ek urrezko domina jaso zuen (gehi 'Peter Sullivan' sari bere-
zia) atal horretan. Bigarrena, 'El Correo' izan zen berriro zilar historiko batekin.
Urtean zehar berrogeitahamar grafiko baino gehiago burutu ziren iraken inguruan. Hona
hemen adibide batzuk epaiak kontutan hartu zituenak saria emateko.

2003. abenduak 15

2003. apirilak 4

2003. uztailak 24

2003. martxoak 11
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'El Correo'-ko sarien eboluzioa

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

'Peter Sullivan'
Urrea
Zilarra
Brontzea

Departamenduko burua ONDARRA ZARRACINA BAPTISTA

Argitaratze dataren arabera

Gehig. berezia
'Territorios'

'Vivir'
'Vivir'
'Vivir'
'Vivir'
'Vivir'

'Focus'
'Vivir'
'Vivir'

'Ciudadanos'
'Cultura'

'Sociedad'

2004ko Fernando G. Baptistaren 'Porfolio' hura osatzen zuten 13 megagrafikoak

'El escenario' (Felipe de Borbónen ezkontza)
'Waterloo, el choque definitivo'
'Al rescate del Graf Spee'
'Los cazadores vascos del hielo'
'Los restos de Trafalgar'
'El sueño americano de Iradier'
'Alien vs. Predator'
'Un despertador en el plato'
'El dinosaurio más grande de Europa'
'Vuelo sin gravedad'
'Parque eólico en el puerto'
'El menhir del Gorbea'
'El águila imperial ibérica'

Maiatzak 15
Azaroak 3
Otsailak 5

Uztailak 22
Urriak 6

Uztailak 6
Azaroak 19

Apirilak 17
Otsailak 26

Martxoak 25
Abenduak 18

Urriak 21
Urriak 8

ATALA ORR. ARGITARATZE DATA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

KOLOREAIREKIERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai

ez
ez
ez

a) 2004; lehenengo urrezko domina

Aurreko urtean kolorezko infografiak nagusitu ziren dagoeneko. Sari gehienak bapateko
gaurkotasunezko infografikoei emanda bazitzaien ere –gehienok zuribeltzean– kolorezko-
ak nagusitu ziren Irakeko gudaren ingurukoetan. 2004ean jadanik Zarracinak Bilbo utzi
eta bere lekua departamenduaren buruan Fernando G. Baptistak hartuta gertatuko da
egunkariaren mugarri arrakastatsuenetarikoa; lehenengo urrezko domina bere historian.

Fernando G. Baptistak lortu zuen lehenengo arrakasta hau portfolio pertsonal batekin.
Batez ere orrialde bikoitzeko erreportaietako infografikoekin osatua zegoen. Egunkariko
'Vivir' ataleko hamar 'irekiera'-ko gai destakatuak izan ziren epaiek sarituak. Horrekin
batera, Felipe de Borbón printzipearen ezkontzaren inguruan prestatutako poster berezi
batek ere bere pisua izan zuen erabakian.

1
Maiatzak 15

(Gehigarri
berezia)
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2

3

4

Azaroak 3
('Territorios')

Otsailak 5
('Vivir')

Uztailak 22
('Vivir')



310

Kazetaritza infografiaren garapena Espainiako prentsan. 'El Correo Español-El Pueblo Vasco'-ren kasua

5

6

7

Urriak 6
('Vivir')

Uztailak 6
('Vivir')

Azaroak 19
('Vivir')




