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Apirilak 17
('Focus')

9

Otsailak 26
('Vivir')

10

Martxoak 25
('Vivir')
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11

Abenduak 18
('Ciudadanos')

12

Bizkaiko parke eoliko honen inguruko
berri hau ilustratzeko hautatutako
argazkia infografikoaren parte bihurtu eta bi orrialdeen
diseinuak egonkortasuna eta erakargarritasuna lortu
zuen

Urriak 21
('Cultura')

Urriak 8
('Sociedad')

13

Fernando G. Baptista izan da infografiagile espainiar bakarra zeini urrezko saria eman zaion
'Malofiej' nazioarteko sarietan portfolio indibidual batengatik, 2004an burututako erreportai
grafiko eder guzti hauengatik. Hurrengo urteko bere lanagatik, berriro urrezko domina irabazi zuen. Halakorik ez da inoiz gertatu internazionalki beste infografiagilerekin.
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c) 2005; 'Peter Sullivan' sari bereziaren urtea

2000 urtean sari berezi hau ezarri zen infografiagile britainarraren omenez edizio bakoitzeko aportaziorik onena saritzeko. Urte hartan 'El País'-ek lortu zuen, jarraian bi urtez
segidan hutsik geratu zen. Gero, 2003an 'The New York Times'-ek eta 2004ean 'El Mundo'
irabazi zuten. 2005eko 'El Correo'-ren jarraipena Juan Pablo II Aita Santuaren heriotza eta
bere ondorengoaren hautaketa prozesua jarraitzeko egindako grafiko bildumak 'Peter
Sullivan' sari historiko hau merezi zuen, zein hurrengo bi edizioetan hutsik geratu zen.

2005eko martxoak 2

2005eko apirilak 4

2005eko apirilak 6

313

2005eko apirilak 5

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

Hiru asteko hilzori baten ostean Juan Pablo II Aita Saindua hil egin zen 2005eko apirilak
2an. Egun horretatik aurrera bere ondorengoaren hautaketa prozesua bi astez luzatu zen
eta arreta osoa deitu zuen internazionalki. 'El Correo'-k prestatutako hiru orrialdetako
megagrafiko honek ere beste egunkarietako interesa piztu zuen, eta Poloniako bi egunkarik beronen gaineko eskubideak erosi eta haien orrialdeetan publikatzeko nahia komunikatu zioten Bilbokoari.

1

2

2005eko apirilak 17

3

2
1

3

Hiru orrialde hartu zituen megagrafiko honek. Lehenengo aldiz
egunkariaren historian infografiko
bat osoki irakurtzeko beharrezkoa
izan zen orrialdea pasatzea
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d) 2006: azken partizipazioa

2005eko grafikoen arrakastaren ostean –hau da, hurrengo urteko edizioan– 'National
Geographic Mazine'-k Fernando G. Baptistaren lanean ipini zituen bere begiak eta handik
gutxira bilbotarrak Washingtoneko aldizkarian lan egiteko eskaintza jasoko zuen. 'El
Correo'-ren infografia departamenduak burua aldatzeko zorian zegoen eta 2006ko grafikoekin parte hartu zuen azkenengo aldiz Malofiej sarietan (2007ko edizioan).
Arrakasta kuantitatibo itzelarekin berriro; hamar domina jaso baizituen; bi zilar eta zortzi
brontze. Espainiako egunkaririk sarituena suertatu zen berriro –guztira Espainiako gainontzeko egunkariek batera beste hamairu lortuko zuten, haien artean urrezko bat ere
ez–. Sari hoien adibidide ditugu ondoko hauek, epaiek hala azpimarratuta:

Uztailak 28. 'Breaking News' atala. Brontzea

Uztailak 28. 'Breaking
News'. Brontzea
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Apirilak 30.
'Erreportaien
portfolioa' atala.
Brontzea

Uztailak 12. 'Kultura, ikuskizunak, bizitza estiloa eta gastronomia' atala. Zilarra
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Maiatzak 27.
'Bidaiak, garraioak,
motorra eta ingurumena' atala.
Brontzea

Azaroak 2.
'Erreportaien
portfolioa' atala.
Brontzea
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5.12.- Megagrafikoen burutze prozesua. Hiru adibide

Megagrafiko hauek nagusiki Kultura ('Vivir') atalean publikatuak izan ziren, gehienetan
antropologia, historia eta zinemaren ingurukoak. Atal honen atzetik, Kirolak eta
Aktualitatea (tokiko atala) ziren megagrafiko gehienak publikatu zituzten beste biak.
Kontrako aldetik, 'Mundua' atalean ia ez ziren agertu eta Ekonomian eta Politikan (atentatu terroristak salbu) inoiz ere.
Sakontze grafikoak egiteko ekimena: Orokorrean erredaktoreak dira gai zehatz hauen
inguruko grafikoak egiteko eskatzen dituztenak, hala ere, kasu askotan, infografiagileek
beraiek proposatzen zituzten. Batez ere iraungipen baxuko gaien kasuetan, non denbora
gehiago dagoen informazioa ikertzeko eta grafikoa prestatzeko. Zentzu honetan, proposatutako gai horiek beti infografiagile bakoitzaren gustu eta preferentzia pertsonalen arabera baldintzatuta zeuden. Horregatik, azpimarratzekoa da 'El Correo'-ko infografia departamentuak bi hamarkada hauetan izan dituen lau atalburuen gustu pertsonalak* megagrafikoak proposatzerakoan:
- Tomás Ondarra; Futbola, Kirolak, Arte Ederrak
- Javier M. Zarracina; Teknologia, Astronomia, Marrazketa
- Fernando G. Baptista; Antropologia, Arkitektura, Arte Ederrak, Biologia, Itsasoa,
Azpiegiturak
- Josemi Benítez; Atletismoa, Kirolak

Beharrezkoa izan zen kasuetan, 'El Correo'-ko infografiagileek gertakarien lekua fisikoki
bisitatu edota iturriak zuzenean elkarrizketatu egiten zituzten. Grafikoek exijitzen duten
informazio mota berezia dela eta, erredaktoreek luzatutako datuetaz aparte, infografia
departamentuko kazetariek ere bere informazio bereziaren eske mugitu egin behar ziren
normalean.

Gaurkotasunezko berrietarako –edo 'Breaking-News'- publikazioko egunean bertan gertatutakoak, batzutan ere gertakizunen eskenatokia bisitatu egiten zen. Atentatua edo istripua Bizkaian gertatua bazen eta infografiako atalburuak ziur bazegoen joan, ikertu eta
bueltatzean inbertitutako denbora errentagarria izango zela, kideren bat bidaltzen zuen
bertaraino. Gogora dezagun 'El Correo'-ko argazkigintza departamenduak badauzka kide
anitz Bizkaiko berri gehienak pertsonalki kubritzeko eta, garrantzi handiko berria gertatzen denean, argazkilari bat lekura bidaltzeko. Beraz, lehen eskuko informazio grafiko
horretaz ere balio zitezkeen infografiako departamenduko profesionalek. Kasu horietan,
Bilboko erredakzioan marrazkia prestatzen ari ziren bitartean, telefonoz eskatu ahal ziezaioten argazki bereziren bat bertaratutako argazkilariari. Denbora da errekurtsorik
garrantzitsuena egunean bertan gertatutako gertakari berezi hauen kasuetan.

Bestaldetik, sakontasunezko erreportaien kasuetan, informazio iturri instituzionalek,
museoek edota enpresa handiek komunikazio kabineteak badituzte antolatuta informazio
bide estandarizatuagoekin. Honela, azpiegiturak, saneamendu edota errepideei buruzko
gaien kasetan, oso normala zen ikustea infografia ataleko mahaietan Bilboko Udalak
edota Bizkaiko Aldundiak luzatutako disko konpaktuak informazio grafikoa eta kartografikoarekin. Arkeologia aurkikuntzak edota historia eta naturaren inguruko gaiek, gertakarien lekura bisita zekarten normalean –beti distantzia maneiagarria bazen-. Ordea, gaiak
bere informazio abiapuntu nagusia Euskaditik kanpo edo atzerrian bazegoen, informazio
iturri ohikoenak, beste komunikabideak, liburuak eta aldizkari berezituak izaten ziren.
XXI. mendeko lehen hamarkada honetan, 'El Correo'-ko infografiagileek bisitatu behar izan
dute gertakarien lekua ez bakarrik 'ETA' banda terroristako atentatuean, beste adibidea
dugu 2007ko abuztuak 2an 'Bilbao la Vieja'-n gertatutako eraikin baten sutea. Eraberean,
Bilboko udal arkitektoak, Bizkaiko museoetako arkeologoak, Portugaleteko Bizkaia Zubiko
erantzuleak, mendizaleak etabar pertsonalki elkarrizketatu behar izan dute. Bisitak; besteak beste, Bilboko zezen plaza barrutik bisitatu, Bihotz Sakratuko enparantzako estatua
barrutik ikusi, Errekalde auzoko urtegia barrutik ere ikustatu, etab.
___________
* Haien grafiko destakatuenen arabera konprobagarria izateaz gain, protagonistek beraiek onartutako preferentziak ditugu aipatu guzti horiek
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Adibide gisa, jarraian hiru megagrafikoen burutze prozesua deskribatuko dugu. Azken
hamarkada honen zehar 'El Correo'-ko orrialdeei mundu mailan ospe eta errekonozimendua eman dioten estiluko infografikoak ditugu, eta bakoitzak ordezkatzen du megagrafiko
mota ezberdin bana:
1.- Nazioarte mailako gai baten inguruko erreportai proprioa. Garatuko
dugun lehen infografikoak 2002ko udan Munduko futbol txapelketaren fase
finalean zehar Hegoaldeko Koreak hartutako segurtasun neurriak deskribatzen
ditu. Iraungipen maila erlatiboko gaia dugu honako hau. Kirol lehiaketak hilabete osoa irauten baitu, eta Futbol Mundial osoan zehar gai hau hainbeste ikuspegi ezberdinetatik jorratzeko denbora badago. Horrek nolabaiteko malgutasun
informatiboa permititzen du, baina aldi berean sormenaz baliotzeko obligatzen
du ere, hainbeste astetan zehar gai berberaz hitz egiteko exijentziagatik.
Arestian tratatutako gaiak lortu behar dira eta 'El Correo'-ko kirol ataleko erredaktoreek eskatu zioten infografia departamenduari gai bereziak jorratzeko,
fokapen ezberdin batetatik tratatuta. Infografiagileen artean idei batzu eztabaidatu ostean segurtasun neurriak analizatzea interesantea izan zitekeela ondorioztatu zen –pentsa dezagun New Yorken gertatutako 2001eko irailak 11eko
atentatu terroristak oso hurbil bazirela oraindik–.

2.- Gaurkotasunezko gertakari bat edo 'Breaking News'. 2002ko urtarrilak
14ean Madriletik Bilbora zetorren kargako hegazkin txiki batek porrot egin zuen
aireportura heldu baino kilometro batzu aurrerago. Istripuan tripulazioko hiru
kideek galdu zuten bizitza. Gertatutakoaren lekurako hurbiltasunak eta hamazazpi urte lehenago Oiz mendi tontorrean gertatuako istripuaren oihartzunak
bizkaitarren oroimen kolektiboan gertatutakoarekiko interesa multiplikatu egin
zuten Bilboko egunkari nagusiarentzat. Egun hartako bi orrialde oso gai honi
dedikatu zizkioten. Bapateko gertakizunek maneiatzeko marjin txikiago uzten
diote erredaktore zein infografiagileei. Hasieran lortutako informazioak infografikoaren eraikitzea baldintzatzen du. Zenbait datu, hasierako momentuan
garrantzirik gabekoak dirudienak, infografiko osoari emandako fokapena baldintzatu dezakete eta lanordu asko atzera botatzea. Horregatik berebizikoa da
hasieratik zenbait oinarrizko informazio finkatzea grafikoaren gainontzeko elementuak baldintzatuko baitituzte. Informazio horien ponderazio ez zuzen batek
ordu batzuetako marrazki bat atzera bota dezake. Eta pentsatu behar dugu
egun bakar batean proiektatu, ejekutatu eta errebisatu behar dela –ordu batzutan ez bada– gau horretan bertan inprimatua izan ahal izateko.

3.- Gai hurbil baten inguruko sakontasunezko erreportai bat. 1998an
Gernikako Oka ibaian aurkitutako XV mendeko itsasontzi baten berreraikitze
lanei ekin zion Bizkaiko Foru Aldundian 2002tik aurrera. Egunkariak bere egunean tratatu zuen gaia, baina, geroago, errestaurazio lanak aurrera zihoazenean, 'El Correo'-ko 'Vivir' / Kultura ataleko erredaktoreek honen inguruko gai
zabala prestatzeko bere asmoa erakutsi zioten infografiako atalari 2005ean.
Fernando G. Baptistak aurrera eraman zuten ikerketa. Aste osoko lana burutu
eta gero, gaiak urriak 23ko –igandeko– ataleko orrialde bikoitzeko zabalerak
hartu zuen. Petzioa Pasaian konponduta izaten ari zen, eta lekua bisitatu zein
protagonistekin pertsonalki elkarrizketatzeko aukera, baita berauekin etengabe
komunikazioa mantendu ahal izateak megagrafiko ikusgarria osatzeko abagadunea eman zion Fernando G. Baptistari. Emaitza hain zen ona ezen Bilboko bi
museok erakusteko bere asmoa komunikatu egin zioten Fernandori. Itsasoaren
inguruko Bilboko Museoak alde batetik eta Bizkaiko Arkeologi Museoak. Biok
grafikoaren bertsio perfekzionatuagoa erakutsi dute XV. mendeko itsasontziaren errekonstruzioarekin batera.

Hiru hauekin batera, laugarren kasu bat aipatuko da non erabilitako teknika keramika izan
zen, bi adibide konkretu erakutsiz.
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5.12.1.- Nazioarte mailako gai baten inguruko erreportai proprioa
a) Dokumentatze lana

Lehenengo fasea informazioa biltzea zen. Lehenengo momentutik guzti guztia biltzea beharrezkoa ez den arren, bai jakin behar da hasieratik zein datu lortu ahal zitezkeen epe arrazional batean infografikoa arratsalde pare batean bukatu ahal izateko. Coreako Futbol
Mundialeko organizazioak luzatutako informazioa oparoa zen eta, beste alde batetik, hizkuntz ingeleseko zenbait komunikabidek erreportaiak argitaratu zituzten gai honen inguruan
hilabete honetan. Garapen grafikoa duten informazioak aukeratuta, hurrengo pausua lana
banatzea da.

b) Lehenengo zirriborroak eta lan banaketa. Eskuz prestatutako zirriborroek hiru funtzio nagusi dituzte.

Lehenik; grafikoak izango duen itxura orokorra aldez aurretik somatzea. Horrela, zati bakoitzak zer pisua izango duen eta konjuntuaren orekari begira zein izango den bere errola erabakitzen laguntzen du. Bigarrenik; Infografia ataletik kanpoko beste atalekin koordinatzan
hasteko balio du ee, infografikoaren tamaina eta formatua baita oso datu inportantea orrialdearen diseinua marrazteko prest dauden Diagramazio ataleko beste profesionalentzat.
Infografikoak izango duen forma horrek baldintzatuko du orrialde osoaren gainontzeko elementuak; nagusiki testu kutxak eta argazkiak. Hirugarrenik; bozetoaren arabera ere infografikoek lan zama haien artean banatu ahal izango dute, irudiaren zati ezberdinak marrazkigile ezberdinek eginda eta erredaktatuta egon baitaitezke.

1

Lehen zirriborroen hiru funtzioak
Infografikoaren itxura orokorra
aurresomatzen laguntzea. Zati
ezberdinen arteko oreka, irakurketa
ordena eta elementu nagusien deskripzio orokorra.

2

Grafikoaren formatoa erabakitzea.
Honetarako lehenbizikoa da irakurketa
ordena erabakitzea. Behin tamaina
erabakita, Diagramazio ataleko profesionalek orrialdea diseinatu ahal izango dute gainontzeko elementuekin
uztartuz.

3

Istorioaren elementuen zatiketa.
Normalean infografikoak zati ezberdinetan zatituta sortu daiteke. Bi edota hiru
pertsonek aldi berean infografiko berbera sortu ahal dezaten, bakoitzak bere
zatiaren funtzioa, kokapena eta konjuntuarekiko erlazioa somatu behar du.
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c) Marrazketa prozesua

Hiru zatitan banatzen zen normalean prozesu hau. Lehenengoa eredu on baten kalkatze
digitalean zetzan. Behar bezalako argazkirik lortzen bazen, berau erabiltzen zen, baina
normalean ikuspegi, fokapen edota elementu konkretuen batuketa beharrezkoa zelako,
argazki hori muntai baten fruitua izan ziteken ere. Adibidez, kirolari baten posizio zehatza behar zenean, aurpegia fotografia batetatik eta gorputzaren posizioa beste batetatik
uztartu zitekeen. Oso ohikoa zen ere eraikin ezberdinen batuketa bortxatzea beharrezko
ikuspegia lortu arte. Kasu honetan ezinbestekoa zen 'Swat' polizia baten gorputz osoko
argazki orokor bat, non elementu teknologiko guztiak agerian egon zitezeen eta, ahal
bazen, aurrera begira ere. 'Efe' berri agentziak honako argazki hau argitaratua zuen:

1

Marra sinpleko kalkatzea.

Argazkia ordenagailuaren pantailan
kokatuz, ‘Aldus Freehand’ programa
erabili zen berau kalkatzeko.

Xehetasun askorik gabe, marra sinpleak erabiliz, figura nagusiaren silueta
aberastua lortzen da.

Erabilitako trazua:
0,5 puntutako marra
%70 beltza

Ordenagailuz burututako lehen
silueta honen tamaina:
5,5 x 15 zm.
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2

Paperean tratatzea

Inprimagaillua erabiliz, ordenagailuz
egindako trazuen bitarteko lehen
marrazki sinple hori paper arrunt batean inprimatzen da.
Paperezko kopian beti emaitza finala
baino tamaina handiagoan lan egin
behar da, kalitate gehiago lortzeko.
Kasu honetan; marrazkia
%150an inprimatu zen.

Orrialdearen
tamaina fisikoa:
8,25 x 22,5 zm

Helburua ilunaldeak arkatzez fisikoki
markatzea da. Prozesu guzti hau zuri
beltzez egiten da era azkarrean.
Eskuz egindako marrazkiaren itxura
ezaugarri tipikoa ‘El Correo’-ko infografiak bultzatu zuen internazionalki.

Marrazkigileak lan hau betetzen ari den
bitartean, gainontzeko kideek grafikoko beste zatietan lan egiten ari dira.

‘3B’ mailako
arkatza
bolumeneko
ilunak
marrazteko
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3

Geruza 2

Koloratze prozesua

Irudia berriro konputagailura pasatzen
da eskanerraren bitartez. Bertan,
‘Adobe Photoshop 3’ argazkien tratamendurako programa erabiliz kolorea
eman zitzaion.

Horretarako beharrezkoa da bi geruza
ezberdin sortzea. Behekoan zuribeltzezko marraztu eta eta eskaneatutako
arkatzezko irudia. Goikaldean, ordea
‘aerografoa’ erabiliz koloratu egiten da.
Tresna:
‘Photoshop’-eko
erografoa

Kolorezko geruza
‘Multiply’ moduan.
Opazitatea: %100a

Geruza 1

Paperetik
eskaneatutako
irudia, behean,
zuribeltzezko
geruza

Marrazkia bukatua
dagoenean, bi geruzak fusionatu egiten
dira eta irudia ‘akoplatuta’ geratzen da

Zuriak
Errealismo gehiago emateko, programaren borragoma erabiliz alde
‘zuriak’ ateratzen dira,
argiaren distirak imitatzeko eta bolumena
gehiago markatzeko

Zuriak
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d) Gainontzeko elementuen burutzea:

Infografiagile batek alboko orrialdean ikusten den marrazki nagusia burutzen jarraitzen
duen bitartean, ataleko besteek grafikoaren informazioa burutuz dihoaz. Horretarako, distribuzioa eta espazioak somatu ditzakete siluetak erabiliz. Hezurdura bezala, lehen
marrazki sinple horiek gida bezala erabili dezakete. Honela, bizpahiru pertsona lan egin
dezakete aldi berean megagrafiko berean.

Alboko informazio elementuak burutzeko marrazki sinpleko estiloa erabili ohi da. Honela,
irudi hauek ez dute ‘borrokatzen’ infografikoaren itxura eta marrazki nagusiekin. Eskema
hutsak izanik, ezer ez dago soberan bigarren mailako azalpen hauetan eta konjuntoaren
irakurketa ez dute apurtzen.
Una red puede
detener hasta
tres personas

El precio de cada
disparo es de 150
dólares

Distancia máxima: 5 metros
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e) Azken urratsa, irudi guztiak inportatu eta grafikoaren bertsio finala montatzea

Osoko irudia ez sortu arte ez zaio luzatzen erredaktoreei. Berauen lana testuen zuzenketa da. Testu nagusia idazten duen kazetariari inprimatutako kopia bat luzatuta, bere betekizuna da grafikoa zuzentzea. Datuak eta idazkera errebisatzeaz gain, erredaktoreak ere
kontuan hartu behar du bere narrazioan esandako informazioak eta grafikoan isladatutakoak koherenteak badirela.
Zuzenketa hori infografia ataletik kanpo burutzen den bitartean infografiagileek minutu
estra batzu dituzte grafikoaren aspektu estetikoetan eragiten jarraitzeko.
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Hauxe izen zen emaitza finala. 2002ko maiatzak 31ean argitaratutako megagrafiko hau
burutzeko bi profesionalen lana izan zen beharrezkoa bi arratsalde osoz. Gogoratu behar
dugu, hala ere, aldi berean egunean zehar sortzen diren gainontzeko grafikoei ere aurre
egin behar zaiola. Normalean hirugarren infografiagile bat okupatu ohi da beste lan horietaz.

Guztia zuzenduta dagoenean ‘Freehand’ programatik irudia ‘Encapsulated PostScript’ formatuko artxiboa sortu eta sisteman sartzen da inprimatua izan ahal izateko. Eraberean,
‘El Correo’-ko grafiko guzti hauek komunikazio taldeko gainontzeko egunkariei bidaltzen
zitzaizkion barne komunikabide teknikoak erabiliz. Kasu horretan, jatorrizko ‘FreeHand’eko artxiboa zen bidalitakoa.
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5.12.2.- Gaurkotasunezko gertakari bat edo 'Breaking News'

Gertakarien kasuan, ordea, gehienez egun batean bukatu behar da infografikoa.
Denborarekin kontrako borroka honetan funtzezkoa da informazio bilketa, hasierako
momentutik diseinatutako lana guztia martxan jarrita, atzera bueltatu behar ez izateko.

a) Dokumentatze lana: bigarren adibide honetan, Bilboko aireportuaren ondoan gertatutako hegazkin istripua izan zen berria.
Gertakariaren lekuarekiko hurbiltasun fisikoa zela eta, errazagoa zen informazioa
biltzea.
Bidalitako
erredaktoreak –María
José Tomé– eta argazkilariak
–Ignacio
Pérez– lehen eskuko
datuak eta fotografiak
ekarri zituzen erredakziora. Bertan, infografiagileak
–Javier
Zarracina kasu honetan– biltzen ari zen
gainontzeko informazio guztia. Adibidez,
Bilboko
aireportuak
luzatutako hegazkinen
bideen mapak.
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Interneten zabaltzea dela eta informazio bilketaren prozesua erabat erraztu da azken
hamarkadan zehar. Gaur egun bilatzaile digitalei esker oso azkar lortu daiteke mota askotako informazioa. Edozein kotxe, itsasontzi edota hegazkinen datu teknikoak eskuragarri
ditugu minutu batean. Eraberean, informazio kartografikoa, satelite bidezko argazkiak
edota datu teknikorik une batean lortu ditzake infografiagileak. Kasu honetan, istripua
mendi baten kontra jo izanda, ezinbestekoa zen ezagutzea hegazkinak korritutako azken
kilometroetako eremuaren altimetria, norabidea, etab.
Abioia kargako ‘EMB-120’ bat zela jakinda internet bitartez espezifikazio teknikoak aurkitzea erraza zen, berez, ‘Embraer’ konpainia eraikitzailearen webgune ofizialaren aparte,
beste hainbat gune ez ofizialetan ere datu eta irudi oparo aurkitu daitezke eredu bezala
erabiltzeko.
Istripua gertatu zen urtean ‘Google Earth’ aplikazioa oraindik esistitzen ez zela, bere ordea
‘Keyhole’ software erabili zitekeen lurraren satelite bidezko argazkiak esploratzeko.

‘El Correo’-ko erredakzioan datu guzti hauek biltzen ari zen bitartean, Javier Zarracinak
telebista guztietako teleberriak jarraitu zitzakeen. Infografiako departamentuak irudiak
grabatzeko bideo bat izateaz gain, ordenagailu egunkari osoko bidezko bideo-harrapatzaile bakarra zeukan instalatuta. Gertakari garrantzitsuen kasuan oso ohikoa gertatzen baizen telebistatik irudiak atera behar izatea grafikoen eskenen ikuspegia behar bezala osatu
ahal izateko.
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b) Zirriborroak eta Diagramazio
departamentuarekiko koordinazioa

Goikaldekoa Zarracinak eskuz prestatutako
lehen
zirriborroa
dugu.
Infografikoaren formatoa eta irakurketa
ordena erabakitzeko balio du eta, ondorioz, gainontzeko elementuen kokapena somatzen hasteko. Formatu horizontala eta hegazkinaren atzetik ikusitako ikuspegia egitea erabaki zuen.
Informazio
hori
funtzezkoa
da
Diagramazio ataleko lankideek bere
lanarekin has dezaten eta erredaktorearekin eztabai dezaten nola egitea
orrialdeen distribuzioa.
Zirriborroari esker bigarren
mailako informazio-elementuen kokapena somatu
dezakegu. Irakurketa ordenarekin bat etorriko diren
ala ez jakinarazten digu
eskema sinple honek.
Marra urdinak inprimaezinak
dira. Freehand programan
prestatu ditu infografiagileak
gogoratzeko egunkariko orrialdearen zutabeen zabalera.

Gure mendebaldeko kulturako testu
irakurketa norabidea dela eta, infografikoan prozesua edota norabide
zehatzak deskribatzen direnean,
komeni da beti ezkerretik eskuinerako ordena jarraitzea.
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Gaiaren garrantzi handia zela eta, egunkariak bi orrialdetako espazioa dedikatu zion berri
honi. Hori zela eta, Diagramazio atalak infografikoari 10 zutabetako espazio horizontala
onartu ahal izan zion. Datu hori jakinda, Javier Zarracinak zirriborroa espazio horretan distribuitzen hasi dezake. Horretarako oso erabilgarriak ziren ‘Freehand 3’ programak
eskaintzen zituen ‘bisualizazio-gidak’. Beheko irudian kolore urdinean ikusi daitezke.

Infografiko batek ezkerreko orrialdetik eskuineraino pasatzen denean funtzezkoa da jakitea zein puntutan ‘zatitu’
egingo den, hau da, marjinaren lekua, inpresio sistemak
ez baitira zehatz oso osoki eta zutabe horretako elementuak lekuz mugitu egin daitezke paperezko bertsioan.
Zentimetro bateko zutabe ‘zuri’ horretan ezin daitezke, beraz, testu kutxarik ipini. Eraberean, irudiaren
aspektu garrantzitsuak (aurpegiak, marrazki ezanguratsuak) ere komeni da zutabe honetatik aldentzea, paperean zatituta agertuko baitira

Grafiko hau prestatu zen urtean, 2002an,
jadanik ‘Macromedia’ konpainiak erosia
zuen ‘Freehand’ programaren gaineko
eskubideak eta beronen 10. bertsioa argitaratu ere. ‘El Correo’-ko infografiagileek
guztiak eskuragarri zituzten, hala ere,
1991eko bertsio honekin lan egiten jarraitzea nahiago zuten.
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c) Marrazketa prozesua

Irudi honetan grafikoaren aurrera egitea konprobatu zezakegu. Bertan ikusten denez,
testu kutxa gehienak jarrita badaude dagoeneko. Javier Zarracinaren aburuz, ahalik eta
lasterren informazio guztia kokatuta egon behar da, eta bakarrik elementu guztiek bere
lekua aurkitu egin dutenean, hasi beharko lirateke elementu estetikoak lantzen. Era honetan, elementu edot datu inportante falta ala soberan dagoenentz somatu daiteke lehenengo begiradan.
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‘Freehand’-ekin marraztutako hegazkinaren krokisaren gainean eskuz marrazten hasten
da. Horretarako, lehen esan bezala, beharrezkoa da inprimagailu bitartez paperean ateratzea tamaina handiago batez eta kalkatzen hastea. Bi posibilitate daude hemen; alde
batetik bektore bidezko marrazkiaren gainean paper transpare bat jarri eta bigarren bertsio osoa kalkatzea zerotik, ala, bestetik inprimagailutik ateratako paper arruntaren gainean marraztea arkatzarekin –batez ere itzalak eta bolumenak–. Bietan, hegazkinaren
tamaina eta proportzioak errespetatzerakoan, oso erabilgarria da erreferentzia gida argazkiaren gainean kalkatutako hartan oinarritzea.
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Hauxe da inprimatutako krokisaren gainean arkatzez pintatzearen efektua. Nahiz eta konputagailu bitartez eta oso azkar egina egon, guztik eskuz egindako marrazkiaren efektua
ematen du. Ordu askotako fruitua ematen du, hala ere, Zarracinak hogei minututan bukatuta gon zitezkeen marrazkia dugu. Hauxe izan zen ‘El Correo’ nazioarte mailan famatua
bihurtu zuten ‘Breaking News’-eko infografikoaren estiloa.

Kasu honetan infografikoa kolorezko orrialdeetan argitaratu zenez, irudi osoa koloratzeko
aukera zegoen. 2010etik aurrera, errotatiba berria erosi zenetik, orrialde guztiek kolorez
inprimatzeko posibilitatea dago. Hala ere istripu hau gertatu zen urte hartan, 2002an,
oraindik oso orrialde gutxi kolorez inprimatu zitezkeen.
Goiko irudia berriro eskaneatuta, ‘Adobe Photoshop’ programarekin koloratze horri ekin
zion Javier M. Zarracinak. Aurreko adibidean erabilitako teknika berbera berriro erabilita,
emaitza, eskuineko irudiarena da.
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Hegazkinaren barruan bidaiatzen ziren tripulazioko hiru pertsonen siluetak marraztu
zituen Zarracinak –urdin kolorean– transparentzia moduko efektua sortuz. Gertakariari
zehatz honi begira abioaren barruko beste ezer ez zen garrantzitsua (istripuaren arrazoiak
ez ezagunak ziren) beraz hori zen transparentzia bakarra. Azalpen teknikorik gehitu behar
izan balitz, errekurtso hau erabili ahal izan zuen gehiago. Itxura organikoagoa eta errealistagoa lortzeko akuarela edo ur-margoak erabil daitezke behar adina denbora badago.

Bestaldetik, infografikoaren gainontzeko elementuak xehetasun gutxiagorekin marraztuz
joaten zen ere. Hau behar bezala osatu ahal izateko, garrantzi handikoa da lehen eskuko
argazkiak eduki ahal izatea.
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2002ko urtarriak 15
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Bi orrialdeen arteko tarte ‘hil’ horretan ez dago elementu esanguratsurik, ezta inolako testu kutxarik

Pertsona bakar batek
burututako ‘BreakingNews’

d) Emaitza finala

Azkenik, hauxe izan zen publikatutako emaitza finalaren itxura. Gertakaria goizaldeko
lehen orduetan gertatuta, horrek denbora gehiago eman zien profesionalei bere lana behar
bezala burutu ahal izateko. Istripua arratsaldez gertatu izan balitz (jadanik eguneko erreportai nagusiak, publizitatearen kokapena eta pajinazioa erabakita daudenean) berriak
beste espazio bat bete izango zuen.
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5.12.3.- Gai hurbil baten inguruko sakontasunezko erreportai bat

Hirugarren adibide honetan Fernando G. Baptista ‘El Correo’-ko infografiagileak gai hurbil
baten inguruko erreportai batetarako sakontasuneko megagrafikoa nola prestatu zuen
ikusi ahal izango dugu. Kantauri itxasoan inoiz berreskuratutako itsasontzirik zaharrena
(XV. mendekoa) Gernikako Oka ibaian, Urbieta izeneko zonaldean deskubritu zen 1998an.
Hamabi metrotako ontziaren berreraikitzeari ekin zion Bizkaiko Foru Aldundiak.
1998ko uztailean itsasontziaren aurkikuntza gertatu zen. Oka ibaian, lau
metrotako sakontasunean.

Berreraikitze lanak, 480.000 eurotan
aurrikusita zeuden eta errestaurazioaren emaitza museo batean erakusteko
asmoa zeukan Bizkaiko instituzioak.

Ateratzeko lanak bukatuta, hondakinak hiru urtez piszina berezi batean
utzi behar izan ziren hondatu ez zitezen.

2002ko apirilak 28

Honela isladatu zuen 2002an ‘El Correo’ko berreraikitze lanen hasierako berria
Egurrezko maketa honek petzioren
forma erreproduzitzen zuen.
Aurkitutako hondakinak oso gutxi
ziren eta asmoa itsasontzi osoa errepikatzea zen.
Argazkia: ‘El Correo’-ko artxiboa.
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a) Dokumentatze lana

‘El Correo’-ko Kultura (Vivir) ataleko asmoa itsasontziaren inguruko sakontasuneko erreportaia egitea zen. Horretarako bi kazetari – Julián Méndez erredaktorea eta Fernando G.
Baptista infografiagilea– Pasaiara (Gipuzkoa) joan ziren Albaola ontziolara. Enpresa hau
berezitua da itsasontzien errekuperatzean.
Xabier Agote itsasontzi-eraikitzailea
eta beste lankidea –arkeologoa–
Pasaiako egoitzan petzioaren ondoan.
Argazkia: Fernando G. Baptista

Ontziaren hondakinen aspektua.

Karbono 14eko frogen arabera, ontzia
1440 ingurukoa zen.

Kontserbatutako zonaldeak oso gutxi
ziren. Grafikoa prestatzeko informazio
fisikoa eta fotografiagarria oso exkasa
zen. Hortaz, adituen partehartzea
nahitaezkoa zen behar bezalako erreportaia prestatu ahal izateko.

Julián Méndez erredaktorea Albaola
ontziolako adituekin elkarrizketan eta
dokumentazioa elkartzukatzen.

Argazkiak: Fernando G. Baptista
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Pasaiako adituez gain, Alberto Santana antropologoak eta Iñaki García Camino etnografoak luzatutako informazio gehigarriari esker, baita Bizkaiko Aldundiko artxiboan lortutakoarekin, bi kazetariek lanari ekin zioten.
b) Marrazketa prozesua

Plano honetan jatorrizko ontziaren ustezko silueta somatu daiteke. Zonalde ilunak, ordea,
Urbietan aurkitutako hondakinak
dira.
Argazkia: ‘El Correo’-ko artxiboa

Fernando Gómez Baptistak grafikoa osatzeko lehen urratsa figura
nagusia ‘Freehand’-ekin osatzea
izan zen

Ordenagailuko aplikazioan bektore bidez marraztutako lineak
aberastuz dihoaz
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Honelako itxura hartu zuen infografikoaren elementu nagusiak
itzalak eta bolumena pixka bat
gehituta

Ordenagailuaren bitartez burututako lehen marrazki hau bukatzeko bi ordu eta erdi behar zuen
Fernandok

Inprimitutako irudiaren gainean, eskuz marrazten haste da. Modu honetaz sortutako itzalek eta distirek errealismo handiagoa ematen diote ilustrazio nagusiari. Beste ordu eta erdi
beharrezkoa zuen Baptistak fase hau burutzeko.
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c) Iturri zuzenen zuzenketak

Fernandok dokumentazio lana burutu ahal izateko liburu berezituak irakurri behar izan
zituen. Eraberean, Xabier Agoteren laguntza ezinbestekoa zen marrazkia aurrera joan
ahala zuzentzen joan ahal izateko. Adituak erabilitako hizkuntz teknikoa eta jargoiari ohitu
behar izan zen egunkariko infografiagileak megagrafikoaren sortzeak iraun zuen aste
osoan zehar.
Goiko irudian Xabier Agotek bidalitako mezu bat irakurri dezakegu adibide bezala. Bertan
nabaritu dezakeguu aditu ez batentzat ulertezinak lirateke zortzi hitz nagusiak.

Azpimarratzekoa da ere grafikoaren zuzentzean duen garrantzia aditu baten partehartzeak. Gutuna irakurriz nabaritzen da nola marrazkiaren xehetasunik txikienetan ere erreparatu duen Xabier Agotek.
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Zuzenketa burututa, Fernandok aspektu estetikoak perfekzionatzen jarraitu dezake.
Hauxe dugu ilustrazio nagusiaren zonalde bat handituta hobe ikusi ahal izateko. Aipatu
zehaztasun teknikoa errespetatzeaz gain, infografiagileak xehetasun guztiak zaindu nahi
izan ditu.
d) Emaitza finala

Hurrengo orrialdean 2005eko urriak 25ean publikatutako bi orrialdeetako megagrafikoa
bukatuta ikusi daiteke. Bertan nabaritu daiteke nola ilustrazioaren elementu nagusiak
orrialdearen diseinuarekin bat datoz. Honela, erreportaieko testu kutxa guztiak ilustrazioarekin moldatu egiten dira eskailera bat sortuz. Ontziaren masta testu kutxen barrena sartzen dira diseinuarekin uztartuz. Bi orrialdeen erditik, ere espazioa hutsik geratzen da
–testu kutxik edota elementu inportanterik gabe–.
343
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‘El Correo’-ko orrialdeetan argitaratutako emaitza ikusita Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoak infografikoaren bertsio luzatua egiteko eskatu zion Fernandori, XV. mendeko
bizitza Gernikako ibaialdean deskribatzeko. Panel zabalagoa marraztu zuen infografiagileak arkeologo eta antropologoen zuzenketei jarraituz. 2007tik aurrera erakutsia izan zen
Bilboko Museo honetan, eta hiru urte geroago Bizkaiko Arkeologi museoan ere.

Museoetarako panelentzat marraztutako ilustrazioaren
xehetasun bat, irudiaren errealismoa
eta zehaztasuna
ikusi ahal izateko.
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5.12.4.- Zeramikako ereduen erabilera

Bestaldetik, Fernando G. Baptistak Arte Ederretan lizentziatua izateaz gain, garrantzitsua
da ere eskulturgintzarekiko bere zaletasuna. Zenbait kasutan, bere infografikorik onenetarikoak burutu ahal izateko zeramikako figurak osatu ditu bere eskuekin, gero eredu
bezala erabiltzeko infografikoetan.
Lehen adibide honetan
Neanderthaleko lehen
gizoneko hondakinen
aurkikuntzaren
150.
urteurrena
betetzen
zelaren inguruko erreportaia prestatzen ari
zen ‘El Correo’-ko ‘Vivir’
/ Kultura atala.
Fernandok lurrezko
eskultura hau prestatu
zuen bere eskuekin. 35
zentimetro inguruko
figura eredu bezala
balio zuen behar adin
argazki atera ahal izateko.
Jarraian, ‘Adobe
Photoshop’ programaren bitartez fotografiari
dagokion tratamendua
aplikatuz, beheko
emaitza lortu zuen.

2006ko azaroak 2
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Beste adibide honetan, Fernandok eskuz eraikin zuen 30 zentimetroko luzeera zeukan
lokatzezko balea hau.

Jarraian pintura beltzez margoztu zuen eskultura koloratzeko prozesua arindu ahal izateko. Animaliak ahoaren alboan dituen marka bereizgarriak hori kolorez markatuta, kontraste altuagoa lortzen zuten zonalde hauek.
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2005eko maiatzak 24

‘Vivir’ ataleko bi orrialdetako irekierak domina bat irabazi zuen hurrengo ‘Malofiej’
edizioan.

Bigarren ikuspuntu batetatik fotografiatuta, zeramikako balea berberak balio zion bigarren
balea bat –balekumea- adierazteko, tamaina txikiago batez
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5.13.- Atentatuen infografikoak

Bere aurrikusgarritasun eza eta garrantzi handia dela eta, terroristen erasoak 'Breaking
News'-eko adibiderik garbienetarikoa dugu. Atentatuen ostean komunikabideen esfortzu
asko kontzentratzen dira bapateko berri horren inguruan behar bezala informatzeko eta
errealitateari moldatzeko erronka handia suposatzen dute. Gertakari handiak, hondamenak zein honako egoera hauen aurrean Espainiako egunkari nagusiek bere ekoizpen gaitasun handiena erakusten saiatzen dira eta horregatik unerik onenetarikoak ditugu informatzeko bere kapazitateak neurtzeko. Elkarrizketatutako erredakziokide zein infografiako
profesional guztiek ados daude euskal terrorismoak egindako atentatu armatuen ostean
bertako egunkarien erantzun-gaitasuna eta errealiateari moldatzeko bere esfortzu guztiak
batzen direla. Infografikoei begira ere, hauexek ditugu unerik egokienak egunkari baten
infografia atalaren ahalmena neurtzeko. Eraberean, erahilketak hain garrantzi handiko
berriak izanda, komunikabide inprimatuek infografikoak egiteko behartuta ikusten dute
haien burua. Profesionalekiko elkarrizketa guztien osteko ondorio garbia dugu honako hau.
Nahiz eta informazio zehatz edo onik ez eduki, erredakzioburu guztiek 'grafikoren bat'
publikatu behar dutela argi uzten diote infografiagileei halako egoeretan. Beraz, 'grafikoki hobe erakusten den' informazio horietaz baliotu baino, kasu hauetan infografikoen haien
beste funtzio inportante hori betetzen dute; arretari deitzea eta, batez ere, gai baten
garrantzia areagotzea. Komunikabideak errekurtso eta atentzio gehiago dedikatu diola
demostratzea dute batzutan helburu infografikoek. Hori dela eta, askotan informazioz
"hutsik" dauden grafikoak aurkitu ditugu gertakari zoritxar hauen aurrean. Jarraian aspektu hori analizatuko dugu 1986etik, 'El Correo'-k infografia departamenduaren hasieratik,
gaur arte.
5.13.1.- 1980ko hamarkada

Aurreko beste epigrafe batean ikusi genuenez, 80. hamarkadaren hasieran euskal terrorismoak beste inoiz baina pertsona gehiago hil zituen. Eraso mordo horiei buruz informatzeko infografiagilerik gabe zegoen egunkaria garai hartan eta gehienetan hartutako soluzioa 'argazki-euskarri'-ena izan zen.

1986aren lehen erdian, 'El Correo'-k Tomás Ondarra kontratatu baino lehen, terroristek
hamaika eraso egin zituzten non hildako pertsonaren bat gertatu zen. Hauetatik hirutan
bakarrik infografikoa publikatu zuen egunkariak. Bi oso mapa sinple izan ziren, non atentatua gertatutako lekuaren krokis txikia baino ez zen erakusten.

1986eko ekainak 2 (bi pertsona erahilda)

1986eko ekainak 18 (hiru pertsona erahilda)

Azpimarratzekoa da nola urte horretako uztailak 14ean Madrilen euskal terroristek egindako atentatuan 12 pertsona hil arren eta egunkariak gaiari lau orrialde dedikatu eta gero,
ez zen inolako infografikorik publikatu. Argi zegoen infografiagilearen falta nabaritzen
zuela komunikabideak eta hilabete haietan –Tomás Ondarra kontratatzear zegoela– beronen bila zegoen. Hamabi egun geroago terroristek Goardia Zibileko bi kide hil zituzten eta
'El Correo'-k infografikoa prestatzeko bere nahi garbia erakutsi zuen ilustratzaileari lan hau
enkargatzean, 'Pumariega'-ri, hain zuzen.
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1986ko uztailak 27

Emaitza bisualki ezin arraroagoa gertatu zen. Bertan, kale eta errepideen krokis bidimentsional batekin batera beste ikuspegi batetatik ikusitako arbolen marrazkia uztartu egin
zuen ilustratzaileak. Egunkariaren historian zehar azalorrian beste inoiz aurkitu ez dugun
produkturik arraroena gertatu zen. Hauxe izan zen azken aldia infografiagilerik gabe 'El
Correo'-k atentatu baten grafikoari ekiten ziola.
Hurrengoan, abuztuak 18an, Tomás Ondarra jadanik lan egiten ari zen errotatibo bilbotarrean. Urteko azken bost hilabete haietan zehar gertatutako gainontzeko sei atentatu
larrietatik lauetan infografiko bana prestatu zuen Ondarrak. Emaitzak oso ezberdinak izan
ziren kasu bakoitzean. Homogeneitaterik gabeko irudiak dira. Bakoitzak esku ezberdin
batetatik eginda dirudite. Bereziki María Dolores González Cataraín hilketari buruz informatzeko dedikatutako grafikoa bakarrekoa dugu.

1986ko irailak 11
Mapa sinple batekin batera hiru binetatan kontatutako istorioak ez darama
testu kutxarik. Eskena marrazteko erabilitako ikuspegia hiru aldiz aldatzen
da. Tomasék bere lehen atentatuei aurre egiten ari zitzaion.
352

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

Ondarraren bere lehen urteetako atentatuen infografiko guzti hauek konputagailu barik
eginda izanda, marrazkiak eskuz egindakoaren itxura garbia erakusten dute. Kasu guztietan nabaritzen da eskena marrazteko nahia elementu geografikoekin uztartzen saiatzen.
Mota honetako infografikoek hain dute argi zein den informazioaren fokapen nagusia –hilketaren momentu zehatza– ezen une horretako errekonstrukzioa bilatzen da ia beti.
Notiziaren orrialdean errekurtso grafiko nagusia argazkia izango da beti lehen urte hauetan.
1987an zehar atentatuetako sei infografiko
burutu zituen Tomás Ondarrak. Tamaina ertainekoak gehienak (bataz bestez 7,5 modulutakoak)
azpimarratzekoa da nola eraso terroristarik
larriena, Bartzelonako Hipercor supermerkatuetan eragindakoa ekainak 19an –non terroristek
21 pertsona erahil zituzten– ez da tamaina handi
edo berezitakoa. Bertan erabilitako errekurtso
grafiko arruntak errepikatzen dira behin eta
berriz mota honetako infografikoetan.

1987ko ekainak 20 (Hogeita bat pertsona erahilda)

Agian Hipercoreko sarraskiaren ostean gizartearengan sortutako senzibilizazio handia zela eta,
handik hilabete batetara, uztailak 14ean, berriro
terroristen eraso batean bi Goardia Zibilkide erahilda izan ziren Oñatin eta, infografiagilearen kontratazioaren osteko lehenengo aldiz, 'El
Correo'-k azalorrian publikatzen du atentatu baten infografikoa. Halakorik ez zen gertatuko hurrengo hamarkada osoan zehar, 1997ra arte.

1987ko uztailak 15

Oñatiko erahilketaren grafikoa Tomás Ondarrak sinatzen du berriro, baita jarraian, abuztuan gertatutako hurrengoa. Baina hurrengo lau atentatuak urte hartan ez dute infografikorik eramaten, gainera, urte horretan aurkitzen dugun atentatuaren osteko hurrengo
infografikoak –urriak 17an– beste sinadura ezberdina darama. Nafarroan emakume bat
erahil zuen euskal terrorista batek eta J. M. Melerok burutu zuen infografiko hura. Esku
ezberdinekoa izan zela nabaritzen da eskenaren kokapena mapa tridimentsional baten
bitartez erakutsitakoa izateaz.
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1987ko bukaeran, abenduak 11ean terroristek 12 pertsona hil zituzten Zaragozan bonbakotxe baten bitartez. Berriro sarraski handi baten osteko infografiko batek ez zuen tamaina handiegirik izan, nahiz eta orrialde hartako errekurtso grafiko bakarra izan. Titularrik
eta azalpen testualik gabe, bertan Zaragozako mapa baten alboan txunditutako erakina
marraztu zuen Ondarrak. Bi elementu nagusi hauen arteko txertaketa zirkulu baten bitartez lortzen da. Egun justifikagaitza irudituko litzaigukeen uztartze grafiko honetan informazio bakarra –kokapena– irakurle bizkaitar batentzat ulertzea zaila gertatuko litzateke
ere, Zaragozako zonaldea zein den ere azaltzen ez baita 'zoom'-ik edo halako errekurtso
erabiliz. Berriro, sarraski baten ostean egunkariak gaiari behar bezalako arreta dedikatu
diola demostratzea dirudi helburua, informatzea baino. Eta agian zirkunstantzia honetaz
konturatuta, 'El Correo'-k publikatutako atentatuen inguruko infografikoen kopurua asko
jeitsi zen hurrengo hilabetetan zehar.

1987ko abenduak 12

1988an zehar terroristek beste 15 ekintza armatu burutu zituzten arren egunkariak ia ez
zuten infografikorik publikatu hauen inguruan. Bat bakarrik –apirilak 15an, non bi polizia
hil zuten terroristek Vitoria-Gasteizen–. Grafikoak bi zutabeko zabalera bider bi modulutako altuera dauka bakarrik. Ejekuzio sinple eta zuzen batez soluzionatu zuen Ondarrak
eskena, goitik ikusitako hiri-laun baten gainean testuen bitarteko lau azalpen gehitzen.

Hortik aurrera, atentatuen 'Breaking-News'-etako infografikoen kopurua ez zen askorik
hazi, 1989an berriro 15 ekintza armatu burututa, hiru infografiko bakarrik publikatu baizuen 'El Correo'-k. Guztiak, goian aipatutako eskema berari erantzuten zioten, goitik ikusitako mapatxo sinple bat elementu nagusi bezala erabiliz eta bere gain zenbait azalpentxo gehituz.
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5.13.2.- Atentatuak grafikoekin eta grafiko barik

Hurrengo taula honetan isladatzen dira 1986tik hona euskal terroristek burututako ekintza armatuak non gutxienez pertsona bat hil zen. Gorriz koloratu dira infografikoa publikatu ziren kasuak.

Euskal terrorismoaren atentatuen infografikoak
Hildakoak gertatutako atentatuak infografia atala jaio zen urtetik gaur arte
ATENTATUAK GRAFIKOAK
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7
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1
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8

3
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4
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8

5
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0

0
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4

3
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2

2
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0

0

-
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0

0

-
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1

1

100 %
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1

1

100 %
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4

4

100 %

2009

2

2

100 %

2010

1

1

100 %

-

%

%

Ikusten denez, lehenengo zortzi urtetan zehar grafikoa publikatu zen oso kasu gutxitan.
Herenak baino ez baizuen infografikorik eraman. 1994ra arte proportzio hori ez da handituko %75era arte eta handik aurrera atentatu gehienak infografiko batez izan ziren lagundua. 2002ko martxoak 21ean terrorista batek Orioko zinegotzi bat hil zuen eta hauxe izan
zen azken aldia halako hilketa baten ostean infografikorik publikatu ez zela. Handik aurrera gertatutako guztiak errekurtso honekin azaldu ziren 'El Correo'-n.
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5.13.3.- Javier Zarracinaren eskua

Mapak eta azalpenak honen gainean. Horixe izan zen, hain zuen, 1989ko irailean Javier M.
Zarracinak erabilitako eskema atentatu baten osteko bere lehen infografikoa prestatzeko.
Urte hartako udan lan egiten hasia izanda, Javierek atentatuen hurrengo lau infografikoak burutu zituen. Bereak dira hurrengo bi infografikoak 1990ean zehar, nahiz eta ETAK 16
aldiz hil zuen urte horretan. Bere eskuz heldu zitzaion lehen aldaketarik garbiena infografiko mota hauei. Zarracinaren eskuz, eta agertu berria zen Macintosh ordenagailuari esker,
'Breaking-News'-eko berri hauek itxura heldu eta osoago erakusten dute. Bertan, kontatutako istorioaren kontzepzioak erabilitako errekurtso fisikoen gainean dagoela argi uzten
dute. Tamaina handiagokoak izateaz gain, bertan sartutako elementuak oparoago eta
informatiboagoak dira, ilustratzaile hutsak baino.

1990eko azaroak 19

Bektore bidezko marrazki hori izango da estilo nagusia urte askotan zehar. Ordenagailuak
agertu bezain laster areagotu egingo da bere erabilpena mota guztietako infografikoeentzat eta hala gertatuko da ere atentatuekin.

Hemendik aurrera atentatuen infografikoek antzeko itxura hartzeaz aparte, tamaina ere
irabazten hasiko dira. 1992an lehenengo aldiz 15 modulutako infografikoa dedikatzen zaio
atentatu bati (4 x 2,5 modulu) baina kasu hartan 'Grafia' agentzia egindako bezala sinatuta agertzen da. Garai hartako itxura modernua bazuen infografikoak. Martxoak 20an
publikatutako beste batekin batera (Tomás Ondarra eta 'Grafía' bigarren kasu honetan),
hauek izan ziren bi aldi bakarrak agentzia honen izenaz sinatu zela atentatuaren infografiko bat 'El Correo'-n. Bi joera, beraz, apurtzen ziren eraso terroristen inguruko ; tamaina
txikia izatearena eta erredakzioaen barneko profesionalek esklusiboki eginda izatearena.
Jauzi galanta 1993an gertatzen da, non lehenengo aldiz 'megagrafiko'-etaz hitz egin dezakegu atentatuen infografikoen kasuetan, bataz besteko 17 modulutakoak izango baitira.
Urte horretako ekainak 22an publikatutakoa (zazpi pertsonen erahilketa suposatu zuen)
Javier eta Tomásekin batera Fernando G. Baptista agertzen da lehenengo aldiz atentatu
baten infografikoan sinatzen. Hauxe da ere lehenengo aldia non hiru pertsona ezberdinek
sinatu egiten duten mota honetako grafiko bat. Kasu honetan profesional gehiagoren
laguntza produktuaren tamaina areagotzen lagundu zuela ondorioztatu dezakegu ere.
Mapa, eskena eta gertatutakoaren zenbait azalpen gehigarriak eskaintzeaz gain, infografikoak hildako zazpi pertsonen identitateak zerrendatzen ditu. Lehenengo aldiz 'kazetaritza' ikuspegi osoago batetatik fokatzen da infografikoa, gertatutako guztiaren balantzea
laburbildu nahiean eta informazioa ikuspegi ezberdinetatik analizatuz.
Infografikoen tamaina ertain horren igoera analizatzen hurrengo taula honetan:
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Atentatuen infografikoen tamaina ertaina
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5.13.4.- Pertsonaiei hurbilketa

Aipatutako tamainaren handitze horrekin batera, atentatuen infografikoek beste aurrerakada inportantea izango dute 1993an. Eskenak marrazterakoan gertatutakoari hurbilduko
zaio ikuspegia, bertan adierazitako pertsonen akzioak errekonozigarriak bihurtu arte.
Gure definizio metodologikoko 'mapa' haiek izatetik 'eskena' izatera pasatu ziren hurrengo bi infografikoak. Tirokatutako pertsonak zein terroristen siluetak banan banan marraztu egiten hasiko da eta erahilketak 'pertsonalizatuagoak' bihurtuko dira, 1980. hamarkadan zehar eskuz marraztutako bineta bitxi haiek egiten zuten bezalaxe.
1993ko azaroak 26

Bi adibide hauetan erahilketen ‘pertsonalizazio
hori nabaritu dezakegu.
Bapatean kokapen geografikoak, kotxeak edota
eztandekin batera, protagonisten jarrera nabaritzen hasiko da.
Pertsonengan hasiko da
arreta gehiago ipintzen

1994ko otsailak 8
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1993ko urrian ere egunkariak azalorriaren mantxeta itxuraz aldatu zuen. Ángel Arnedok
zuzendaritzaordetik eragindako diseinu aldaketaren ondoriorik agerikoena zen. Hurrengo
urtean lehenengo aldiz atentatu terrorista gehienak infografiko batekin publikatuak izan
ziren –guztira gertatutako hamabietatik* zortzi– eta gehienetan aipatutako ikuspegi hurbilago hori erabiltzen zen.

Guzti honen adibidea 1994eko
apirilak 29an argitaratutako
infografiko
handia
dugu.
Bizkaiko Trapagaraneko udalan
Goardia Zibil bat tirokatu zuten
hiru terroristek eta eskena erreproduzitu
zuten
Tomásek,
Javierek eta Fernandok 4 zutabetako zabalerako bider lau
modulutako altuerako infografiko batean. Lehenengo aldiz
osatzen zen 'El Correo'-n halako
eskena handia bapateko gertakari batentzat. Gertatutakoaren
garrantziaz aparte, lekua hurbila zen nahiko infografiagileek
bere itxuraz inbestigatzeko eta
ondoren eraikinak eta kalea
behar bezala erreproduzitu ahal
izateko. Eskenan inoiz baino
testu kutxa gehiago erabiltzen
zuten –bost esaldi ezberdin–
erasoa fase ezberdinetan azaltzeko, ezkerretik eskuinera ordenatuta, titularrik gabeko infografiko batean.
1994ko apirilak 29

1995ean zehar euskal abertzale terroristek beste hamar eraso armatu egin zituzten eta
ejerzitoa eta Espainiako indar armatuen kontra zuzentzeaz gain partidu politikoen buruzagien kontra ere ekin zieten. Besteak beste, urte horretan Partidu Popularreko zinegotzia
zen Gregorio Ordóñez erahil zuten eta Espainiako Gobernuko presidentea zen José María
Aznaren kontra ere eraso zuten. Bi infografiko hauek destakatuak izan ziren, abenduak
12an publikatu zena bezala –bonba batekin sei pertsona hil zituztenean–.

Urte honetan lehenengo aldiz infografikoak izango dira elementu grafiko bakarra atentatuetako orrialdeetan. Honela gertatu zen urtarrilak 14ean (bi polizia erahilda Bilboko komisaldegi batean) eta abenduak 12an (goian aipatutako sarraskiaren ostean). Garrantzi
berekoa kontsideratu behar dugu Aznaren kontrako atentatuaren infografikoa, nahiz eta
kasu honetan presidente ohiaren argazki txiki batekin batera agertzea, 21 modulutakoa
izanik garai hartan inoiz publikatutako 'Breaking-News'-eko grafikorik handiena baizen
ere. Tomás Ondarrak eta Javier Zarracinak sinatu zuten lana.

1996an lehenengo aldiz eskuz egindako marrazkia sartu zen atentatu baten infografikoan.
Otsailak 6an bi terroristek buruan tirokatu dute Fernando Múgica Herzog politikari sozialista historikoa. Garai hartako itxura iluna zeukan infografikoan zati ezberdinetan kontatzen da gertatutakoa eta bi estilu oso ezberdinak –marrazki bektoriala eta eskuzkoa–
uztartuta agertzen dira konjuntuari itxura arraroa emanez. Hala ere, bi estilu hauen
nahasketa ez zen berriro erabili atentatuen inguruko infografiko batean lau urte geroago,
2000 urtera arte.
_____________
* Uztailak 26ko gauean gertatutakoa kontutan hartuta ere –goizaldeko ordubatean jazota– eta zeinen inguruko informazio
berezirik denborarik ez zuen izan egunkariak
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Aldiz, 'El Correo'-ko infografiagileek marrazki bektorialarekiko bere gaitasunak hobetzen
jarraitu zuten eta efektua nabaria izan zen hurrengo infografikoetan. Gertakari hauen kontaketa prozesua, garbitasuna eta heldutasun informatiboa borobiltzen joan zen.
Honela adierazi zuten 'El Correo'-ko hiru infografistek (une
hartan Zarracina, Baptista eta Zahumenszkyk) 1997ko uztailak
12an terroristek Ermuako zinegotzi gaztea Miguel Blancoren
erahiltzea. Istorioarekin batera –lau ataletan banandua eta
bakoitza zenbatuta– medikuen txostenaren adierazpen grafikoa tamaina zabalean ere. Euskadi zein Espainiako gizartean
erreperkutsio oso handia izan zuen abertzale terroristek aldez
aurretik iragarritako erahilketa honek eta infografikoak ere
urte hartan egindako handiena izateko zorian geratu zen.

1997ko uztailak 13

Arratsaldeko bostetan gertatutako oihartzun handiko
‘Breaking-News’ dugu Miguel Ángel Blancoren hilketa.
Infografikoa gertatutakoaren informazio guztia laburbiltzen
du era zuzen eta osoan

Hilketa honen ostean gertatutako beste guztiekin –Oso salbuespen gutxirekin– infografikoa publikatu zen 'El Correo'-n hilketa guztien ostean.

_________
* 2000ko uztailak 15ekoa, 2001eko martxoak 9koa, 2001eko abuztuak 20koa eta 2002ko martxoak 21ekoa izan ezik.
Ezintasun teknikoengatik –gaueko ordutegi beranduan gertatzeagatik–
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5.13.5.- Azalorriko lehen atentatuko infografiko osoa

1997ko atentaturik destakatuena 'El Correo'-n urrian gertatu zen, terroristek Bilboko
Guggenheim museoaren kontra eraso egiten saiatu zirenean eta ertzain bat hilda gertatu
zen. Infografia atala sortu zenetik lehenengo aldiz infografiko batek azalorriaren elementu nagusia bilakatu zen. Ondorioz, kolorez inprimatutako lehen atentatua dugu honako
hau. Azalorri hura monotematikoa eta erabat apurgarria zen. Titular nagusia mantxeta
bezalako letretako tamaina handia erabili zuen eta notiziaren testua marrazkiaren gainean ipini zuten diseinatzaileek kokapen apurtzailea asmatuz. Azalorrietako errekurtsoa
izanda, grafikoak ez dakar sinadurarik.

1997ko urriak 14
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5.13.6.- Axonometrikotik ikuspegi konikora

1998tik aurrera aldaketa kualitatibo batek izango dute atentatuetako 'Breaking-News'etako infografikoek. Lehenengo aldiz ikuspegi axonometrikoarekin batera, ikuspegi konikoa erabiltzen hasi zen. Urte horretako atentatuen bost infografikoetatik lauetan ikuspegi
zailago hau erabili zen. Handik aurrera, gainera, hauxe litzateke normalena eskena inportanteenak marrazterakoan jauzi kualitatiboa emanez.
a) Ikuspegi axonometrikoa
Marrazkiaren formak sinplifikatzen dira eta guztiak antzeko anguluekin osatuta daude.
Eskenako marra paraleloak paper gainean paraleloki marraztuta daude.

1998ko maiatzak 9

1997ko martxoak 12
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b) Ikuspegi konikoa

Gure begien perspektibaren tridimentsionaltasunaren efektua imitatzen du. Marra
paraleloak
zerumugako puntu batean
topo egiten dute. Bigarren kasu honetan
marrazketa lana esfortzu gehiago exijitzen du honako arrazoi hauengatik:
-Hasi baino lehen ikuspuntuaren kokapena erabaki behar da. Behin marrazten
hasita, puntu hori ezin aldatu daiteke,
jadanik diseinatutako elementuak lekuz
aldatu ezin baitaitezke.

-Marrazkiak ikuspegi bakar horretatik
ikusiak izanda ezin daitezke lekuz aldatu
edota infografiko batetatik beste batetara pasatu berrerabiltzeko.

-Elementu grafikoak duplikatzerakoan
ezin daiteke ‘ispilu’ efektua erabili beste
kokapen batean erabiltzeko, ezta eskalatu beste tamaina batetara handiago edo
txikitzeko.

Guzti honengatik,
ikuspegi konikoaz
burututako
‘Breaking-News’eko marrazkiak
planteatzeko denbora eta ausarmen gehiago
behar dira.
Honako hau,
Manuel
Zamarreñoren
erahilketa, terroristen treguaren
aurreko azkenengoa. 1998ko
uztailetik aurrera
ez zen beste atentaturik 2000 urtera arte.

1998ko utarrilak 10

1998ko ekainak 26
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5.13.7.- Eskuzko marrazketaren fasea

2000 urtean jauzi kualitatibo galanta ematen da atentatuen infografikoetan, ordenagailuen osteko aroan lehenengo aldiz eskuz apaindutako infografikoak burutzen hasiko baitira. Lehenengoa, otsailaren 22an, Fernando Buesa politikariaren hilketaz informatzeko,
hain zuzen. Infografiko hauen egitura nagusia ‘Freehand’ programa informatikoaz marrazten jarraitzen da, baina burutze prozeduraren azken faseetan paperean inprimatu eta
arkatzez marraztutako ilunaldeak eta zehetasunez dotoretzen da. Ikusi dugun moduan,
teknika honek dramatismo handiagoa ematen dio konjuntuari, baina, aldi berean, behin
marraztuta, atzera bueltatzeko biderik ez du eskaintzen, horregatik, arriskutsuago suertatzen da egunkari batean edozein ‘Breaking News’-ek daukan gaueko epea bete ahal izateko. Fernando Buesaren hilketa arratsaldeko 16.40an jazo zen Vitoria-Gasteizen. Egu
horretara arte, eskuzko ikutua zeramaten infografikoak egun bat baino gehiagotan eginda
zeuden. Hemendik aurrera, ordea, eguneko berriekin ere ausartu ziren infografiako kideek halako teknika esperimentatzen. Gehienetan ikuspegi konikoarekin batera erabilia, teknika hau eskenak isladatzerakoan aproposena suertatzen zen. Antzekoa den bestea; akuarelekin margoztea, ordea, ez zen inoiz erabili ‘Breaking News’ batean. Hurrengo 40 atentatuetako infografikoetan 25aldiz arkatza erabili zen. Gainontzeko hamabostetan analizatuz ikusten dugu nola hauetako gehienak Javier Zarracina edota Fernando G. Baptistak ez
egindako infografikoak dira –hamabi– (Beste kideek, asteburuko pertsonalgoa, Agentziak
edota Vocento taldeko kideek eginda delako, hain zuzen).

Emaitza ezin erakargarriagoa zen. Une honetatik aurrera atentatu eta gainontzeko
‘Breaking News’ nagusiak teknika honekin burutuko dira. ‘El Correo’-ko infografiaren ikutu
pertsonala isladatzen. Infografiko hauetako askok sarituak izan ziren ere nazioarteko kongresuetan eta ‘Estilo Correo’-ren kontzeptua egonkorragoa bihurtu zuten.

2000ko maiatzak 8

2001eko otsailak 23
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2001eko maiatzak 25

2001eko ekainak 29
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6.- ONDORIOAK
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6.1.- Bi ondorio metodologiko

Ikerketaren hasieran planteatutako bi hipotesi prozesualak edo formalak berretsitzat jotzen ditugu. Tesiaren ostean ondorengo bi ondorioetara iritsi gara berauen inguruan:
6.1.1.- Komunitate akademikoak komunikabide inprimatuen gainontzeko
elementuei baino interes gutxiago zuzentzen die infografikoei

Hedabideen inguruko bibliografia, inprimatutako komunikabideak, diseinua, argazkigintza eta Kazetaritza inprimatuaren hainbat aspekturen inguruan aurkitzen dugun argitaratutako ekoizpen zientifikoa oso oparoa da, informazio grafikoen ingurukoa baino askoz
aberatsagoa. Joera hau, ikertzaile anglosaxoien artean ematen dena ere, askoz argiagoa
da hemen Espainian zein latinoamerikako ikerlarien artean. Agerian geratu denez esparru
profesionalean bertako infografia punta-puntakoa eta kalitatekoa da, halabaina, komunitate akademikoak emandako arreta askoz txikiagoa, komunikabideen gainontzeko ikuspegiekin konparatuta. Halabaina, azpimarratzekoa da ere nola egile espainiar eta latinoamerikarren artean gai honen inguruko kalitate oso altuko ekarpenak aurkitzen ditugu ere,
exijentzia zientifiko oso altukoak.
6.1.2.- Infografikoak sailkatu, bere osagaiak disekzionatu eta bere ezaugarri edota aldagarriak era objektiboan zenbatu ahal izateko marku metodologiko baten beharra garbia

Ikerketa honen hasierako bigarren hipotesiaren inguruan, hau ere marku metodologikoari buruzkoa, behar hau somatzen dugu oso argitzat: ‘infografiko’ kontzeptua definitzeaz gain, berauen sailkapen bat adostu beharra dago, baita bere osagai eta aldaerak
ondo zehaztu. Tesi honen lehen epigrafean deskribatutako fitxa metodologikoa bahe luze
baten emaitza dugu. ‘El Correo’-ko aro modernuko mila eta bederatzirehun infografiko
baino gehiagori aplikatu eta gero, sailkapen eta osagain zerrenda hori perfekzionatuz joan
zen. Azkenengo konfigurazio horretan –aipatu epigrafe horretan azaldu den bezala– hasierako teoriko haien ekarpenetik hasi zen, baina landa-lan konkretuaren aurrean frogan ipinita, ikusi zen nola kategoriak gainjartzen ziren batzutan eta faltan zeudela beste batzutan. Horregatik, lortutako azken emaitza hori etorkizunean egin litezkeen beste ikerketen
hasiera puntua kontsideratu dezakegu, analisi kuantitatiboari begira.
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6.2.- Ondorio orokorrak

Tesiaren hasieran hartutako gainontzeko bi hipotesien inguruan, mota sustantibo edota
materialak, Espainiako prentsako infografiaren ‘boom’-ari buruz eta ea beronen arrazoiak
sistematizatu ahal daitezkeenentz, beste kasu batzuetara aplikatzeko, lortu ditugun ondorioak honako beste hauek ditugu:

6.2.1.- Infografiagileak, infografia baino. Protagonista bakoitzak jokatutako errol garrantzi eta ezin pertsonalagoa

Ikerketan zehar agerian geratu den bezala, Espainiako prentsaren historian zehar
infografiaren zabaltzean lagundu duten faktore nagusiak komunikabideetatik kanpotik etorri dira eta arrazoi guzti horien analisi sakona egiteko beharrezkoa da analizatzea ere atzetik mugitu diren pertsonak erredakzio bakoitzean.

‘El Correo’-ko infografikoen ekoizpena aztertzean mende batean zehar landa-lanari esker demostratuz joan zen nola egunkariaren historiako lehenengo 75 urteetan zehar,
jakinmen hau ez zen akumulatzen, baizik eta publikatutako infografikoen kantitatea, kalitatea, pertinentzia eta komunikatzeko bere gaitasunak asko aldatu diren. Etapa bakoitzean erabat ezberdinak izan dira eta atzera zein aurrerapausuak ematen joan diren momentu bakoitzean errol hau jokatzen zuten infografiagileen arabera. Beraz, baldintza teknologikoak edota materialak baino, infografikoen agerpena eta bere kalitatea eta ondoren desagerpena ziklo errepikagarri baten patroia suposatu dira, segun nor zen berauek ejekutatzen ari zen infografiagilea.

Honela, bigarren Mundu Gerran zehar ‘Benedí’-ren agerpenak, edota 60. hamarkadan Emilio García Ergüinenak, kalitate oso altuko infografikoak burutzea permititu zuen,
90. hamarkada arte gaindituak izan ez zirenak, baina, eraberean, haien desagerpenak,
hurrenez hurren, agorraldi infografikoak eragin zituzten ere ‘El Correo’-n. Erredakzioaren
gainontzeko kazetariengandik isolatuta izanda, departamentu hauetan marrazkilariak
agertu eta gero, hobetuz zihoazen baina orrialdeetatik desagertzean ez zen geratzen jakimen hondarrik beste pertsona batzuek lan berbera egin zezaten. Halakorik ez da gertatzen egunkariaren beste fazeta batzutan, erredakzioa, tailerra edota kudeaketan bezala,
non hobekuntzak bai elkarrekin konpartitzen diren eta etorkizunerako iraun egiten duten.
Infografiagile aurrekari haien lana, aldiz, beti izan zen ikusia esparru bakar eta isolatua
bezala garai hartako erredaktoreengandik. Haien marrazketa tekniketan buru belarri sartuta eta mekanizatutako inprimaketa sistema bati ohitzen saiatzen, gainontzeko kazetarientzat unibertso ezezaguna, profesionari hauek haien irizpide informatiboak garatzen
joan behar izan zuten haien lanpostuaren bakardadetik, beraz, pixkanaka lortu zuten
aurrerakada guztiak, baita lortu zuten aurrerakadak, haiekin desagertu ziren ere.

Historikoki egunkariaren infografiagilearekiko dependentzia handiagoa izan da
erredakzioko beste edozein profesionarirekin baino, horregatik, edozein egunkariren
ekoizpen infografikoa aztertu nahi bada, nahitaezkoa izango da ere analizatzea zein zirkunstantzia pertsonalak, lan egoera eta fase profesionaletan zeuden egileak une bakoitzean. Eraberean, 80. hamarkadaren hasieran ‘El Correo’-ko infografia departamentua izango zena eratzen hasi zenean, arrakasta hura arrazoi erabat pertsonaletan oinarritu behar
ditugu, eta ondorioz oso zailki sistematizagarriak edota beste kasu konkretuetara aplikagarriak.

Alde batetik, garai hartan egunkariaren azpizuzendaria zenaren, Ángel Arnedoren,
grina pertsonala egunkariaren diseinu eta itxura modernizatzeko Diagramazioa eta
Argazkia atalen sendotzearekin baita Infografia departamentu berria sortzearekin, baita
hiru hauen batuketa eta ‘Arte Zuzendaria’ kargu berriaren aginpean kokatzen. Geroago
egunkariaren zuzendaria izatera iritsi zenaren adore honi esker birmoldaketa honek suposatu zituen tentsioei aurre egitea permititu zuen eta urteak pasata ‘El Correo’ munduan
hobe diseinatutako egunkarietako bat izendatu zuten 1998ko ‘Society of News Design’
kongresuan.

Bestaldetik, hain jatorri ezberdinetatik etorrita, hiru infografiagile hauen batuketa
egunkari erregional batean – Tomás Ondarra, Javier M. Zarracina eta Fernando G.
Baptista– zorionez gertatutako hito bezal ulertu behar dugu, halabeharrak honela gerta370
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tuta, eta ondorioz, oso zaila berriro gerta dadin edota arrazoiak sistematizagarri ahal izateko. Departamentu horrengatik pasatu diren gainontzeko kideengan haiek utzitako legatua eta arrastoa, baita beste komunikabide batzutan eragindakoa, haien lan egiteko
metodu pertsonalagoaren eragina bezala, perfekzionatzeko grina eta infografiaren inguruko etengabeko erreflesio besterenezinaren ondorio bezala ulertu behar da.
6.2.2.- Bikaintasuna infografikoen ekoizpenean prozesu autodidakta baten
ondorioa da

Lehenengo ondorioarekin zuzenean erlazionatuta, bigarren honetan aipatu behar
dugu infografiagile guztiengan izan duen eragina teknika hauek bere kabuz jorratzea.
Erronka informatibo bakoitzari aurre egitean komunikazio grafikoa eta hizkuntz bisualaren
gainean etengabeko erreflesioak infografiagile maduratuz dihoa. 1990ean Infografia
Departamentua ez osatu arte, ‘El Correo’-ko ‘marrazkilari’ guztiek haien lana bakarki eraman zuten aurrera. Lehenengo aldiz haien aurrerakada komunikabide bereko beste profesionari batekin konpartitu ahal izateak, edota Iruñeako ‘SND-e’-k ospatutako mintegietan
beste komunikabideetakoekin, jauzi kualitatiboa suposatuko du. Prozesu honen azelerazioa permititu zuen eta hamarkada bat baino gutxiago tan mundu mailan puntako infografia bilakatuko du. Hala ere, ikertutako kasuak demostratzen du nola mende honen hasieratik ostean Kazetaritza Fakultateetan irakatsi izan arren, ez da berriro gertatu profesionari horren arrakastatsuen agerpena, lehen ‘self made’ haiek bezala.
6.2.3.- Espainiako infografiak aurrerapausu kualitatiboa eman zuen 80.
hamarkadaren bukaeran Iruñean ospatutako mintegiei esker

Lan hau hastean hartutako bigarren hipotesia frogatutzat ematen dugu, baina
beharrezkoa da birformulatzea ñabardura garrantzitsu bat gehitzeko, zeren eta, nahiz eta
frogatua izan den mendebaldeko gainontzeko egunkarietan bezala, Espainian ere Golkoko
lehen Gudari emandako tratamendu bereziak eragina handia izan zuen, baita Macintosh
ordenagailu eta edizio grafikoko softwarearen agerpenak –bi faktore nagusi bezala– honako ikerketa hau burutu ostean hirugarren elementu erabakigarri bat gehitu behar diegu
aurreko beste hauei. Espainiako kasuan erabat eragingarriak izan ziren ere Nafarroako
Unibertsitateak ospatutako urteroko mintegiak, espainiako errotatibo nagusietako infografiagileak haien artean ezagutu eta jakimenak eta esperientzia konpartitzeko hain baliogarriak izan zirenak. Lehen eskutik ezagutu ahal izan zuten EE BBetan egiten ari zena eta
ideia berriak konpartitu ere, geroago Espainian ez bezala mundu mailan ere hain destakatutako profesionari multzoa sortuz. Beraz, nazioarte mailan hain garrantzitsu izan ziren bi
zirkunstantzi horietara hirugarren hau gehitu behar diegu Espainiako Prentsaren kasuan.
6.2.4.- Bilboko egunkariaren kasu zehatzean, ‘El Correo’-ren berezko
‘Breaking News’-aren madurazioan 90. hamarkadan zehar Euskadin burututako
atentatu terroristek eragina izan zuten

Internazionalki iritzi baketsua da infografiaren ‘boom’-a gertatu zen Golkoko lehen
Gerran zehar, egunkarien informazio grafikorik eza zela eta, halako tamaina handiko gertakari baten aurrean lehen eskuko argazkirik ez edukitzean eta infografikoek antzeko funtzioa betetzean. Mundu mailan ekialde jokatutako errol bultzatzaile berbera hori jokatu
zuten EAEn euskal separatisten atentatu terroristek, bereziki 90. hamarkadan zehar.
Halako garrantzi handikoa den ‘Breaking News’ hurbil baten aurrean –arrazoi politikoengandik eragindako erahilketa izanik– Euskadin tiradarik altuena duen egunkaria izanik,
egun horietako konfekzio osoa aldaketak pairatzen ditu. Ordu horietan zehar erredakzioa
erabat aztoratuta, informatzaileek eta komunikabideak berak bere osotasunean bere
ekoizpenik onena eskaini nahi du, jardunaldi horretan arreta informatibo guztia eragin
hain handiko zoritxar horrekin bahituta geratzen baita. Eta halako egoera bereziaren
aurrean, erredakzioko aktibitatearen epizentroa bilakatzen dira infografiagileak, haiengan
ematen baitira beharrezkoak diren gaitasun teknikoak eskena isladatzeko –gakoa den
zoritxarrezko une zehatz hori, gainontzeko guztiaren sorrera–, eta, bestaldetik, berau irizpide informatibo pertinenteen bitartez burutzeko gaitasuna ere. Bere naturaz, gertakari
hauek inolako fribolitaterik gabe tratatuak izan behar dira, eta oso libertate ilustratibo gutxirekin. Gaiak exijitzen duen seriotasuna dela eta, elementu artistiko superfluorik gabe
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burutuak izan behar dira infografiko hauek, zehaztasuna, zuzentasuna eta erreflesio etikoarekin ere. Guzti honi gehitzen badiogu behin publikatua ‘El Correo’-ko infografiko
hauek behin eta berriz elementu ezberdintzailea izaten zirela Espainiako prentsarekiko,
publikoaren arretaren objektua, baita gainontzeko komunikabideengandik, ulertzen dugu
nola infografia departamentuko kideak oso azkar legitimatzen joan ziren kazetari bisualak
bezala -’Dibus’, ‘marrazkilari’ izatetik ‘infografiagileak bilakatu arte behin betiko– eta gainontzeko erredaktoreengandik errespetu osoa irabaziz, gainontzeko egunkarietan baino
epe motzago batean. Finkatze eta kazetaritza legitimazio prozesu hau askoz neketsuagoa
izan zitekeen haien lan nagusia ilustrazioak testuekin batera bakarrik izan bazen. Honela,
gero eta gehiago entzunak izan ziren beste gai inguruko infografikoei buruzko erabakiak
hartzerakoan, baita beste proiektu batzutan ere haien partehartzea bultzatzen, adibidez,
gai proprioen inguruko erreportai bisualak. Gainera, erredakzioarekiko pixkanako legitimazio prozesu horrek –gero eta ‘Breaking News’ ausartagoei aurre egin eta arrakastaz soluzionatzeak– laguntza handia eman zien estilu grafiko proprioaren garapenean. Lan metodo ezberdinak esperimentatu ostean gero eta konfidantza gehiago hartzen zuten haien
posibilitateetan. Prozesu guzti honen ondorio bezala estilu errekonozigarria eta nazioarte
mailan ezaguna, bere buruarekin oso exigentea, izan zen. Eta horretarako errol garrantzitsua jokatu zuten atentatu terroristak, Espainiako beste inolako egunkaritan hain
garrantzi handia izan baizuten ‘El Correo’-n baino.
6.2.5.- ‘El Correo’-ko infografiak Nazioarte mailan mirespen handia sortu
eta beste hainbat komunikabide inprimatuetako profesionalengan eragin du
‘Estilo El Correo’ kontzeptua sortuta ere

Infografia departamentu aitzindari huraren lehen hiru kide haiek geroago ‘El País’,
‘San José Mercury News’, ‘Boston Globe’ eta ‘National Geographic Magazine’-eko grafikoen atalen buruak izatera heltzeak –baita beste eskaintza batzuk jaso ere, ‘The New York
Times’-ena bezala, kasu–, baita jasotako nazioarteko sari garrantzitsuen kopuru altua
datu objektiboak ditugu bilbotar hauen kalitate profesionalari buruz. Baina neurgarriak
diren mugarri hauetaz aparte, herrialde batzuetako beste profesionari anitzekin mantendutako elkarrizketek demostratu digute nola kasu zehatz eta berezi honek gure mugetatik kanpo piztu duten interesa hemen bertan dedikatu dioguna baino askoz altuagoa izan
dela. ‘El Correo’ markak lortutako errekonozimendu profesionala infografia arloan
Espainatik haruntzago atera da ere, non infografiagile hauek haien jakimena konpartitzeko gonbidatuak izan diren hainbat aldiz antolatutako hitzaldi eta mintegien bitartez.
Egun, ‘El Correo Estilua’ aipatzen jarraitzen da halako foroetan adierazteko ez
bakarrik itxura edota antza bisual zehatz bat duen produktu infografikoa –marrazki bektoriala, arkatza eta errotringez bitarteko iluntzeak eta ondoren ordenagailuko aplikazioei
esker ikutua–, baizik eta informazio-produktu exijentea eta kalitatezkoa, zuzentasun osokoa bere ikuspegi informatibotik azken forma estetikoraino.

Espainia zein beste herrialde batzuetako komunikabide ezberdinetako dozenaka
profesionarien testimonioak pilatu eta gero, bereziki Latinoamerika eta EE BBetakoak,
gure azken ondorioa honako hau da; ‘El Correo’-ko infografiak mugarri garbia suposatu du
mundu mailako prentsako grafikogintzan.
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