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1. SARRERA 

1.1. Lanaren aurkezpena 

2015. urtearen amaierako eta 2016. urtearen hasierako lehen hilabeteak bitartean hedabideek 
Katalunian garatzen ari den prozesu subiranistari eskainitako tratamendu informatiboa aztertuko 
da lan honetan. Horretarako, egoitza Madrilen eta Bartzelonan duten lau egunkariren alderdi 
informatiboa eta iritzizkoa hartuko dira ikerketarako material gisa. Madrilgo egunkariak ABC eta 
El País izango dira; Bartzelonakoak, berriz, La Vanguardia eta El Punt-Avui. 

1.2. Lanaren justifikazioa 

Politika mailan, Kataluniako prozesu subiranistak gatazka bat islatzen du, estatu baten barruko 
lurralde baten independentziaren aldeko eta kontrako posizionamendua. Kazetaritza ez da auzi 
honetatik aparte aurkitzen. Kazetaritza eta politika betidanik egon dira lotuta, hura izan baita 
administrazio baten erabaki politikoak jendarteari jakinarazteko bide nagusietako bat. 
Kazetaritzaren eremua eta honen jarduera, politika bera bilakatzen dira, lehen planoan kokatzen 
den komunikazio mailako politika. Arrazoi honengatik, kazetaritzak gatazka baten aurrean nola 
funtzionatzen duen ikusteko kasu konkretu interesgarria da Kataluniako auziarena. 

Ikerketa honen arrazoia kazetaritza eta politika mailakoa da. Gaur egun “pil-pilean” dago   
Katalunia mailan garatzen ari den prozesu subiranista. Fenomeno honek pizten duen interesak 
bultzatu nau gaia ikertzera. Lana bi arlotatik dago justifikatuta. Alde batetik, prozesuari 
eskainitako tratamendu mediatikoa interesgarria da kazetaritzaren ikuspuntutik, gaurkotasun 
handiko gai bat delako berton zein estatu mailako medioetan. Beste aldetik, interes politikoa ere 
badago, Euskal Herriko herritarren sektore garrantzitsu batek gertutik begiratzen diolako 
Kataluniako prozesuari. 

1.3. Ikerketaren helburuak 

Aztertutako egunkariek Kataluniako prozesu subiranistaren inguruan duten posizionamendu 
informatibo eta ideologikoa argitzea da ikerketa lan honen asmo nagusia. 

Helburuak ondorengoak lirateke, zehazki: 

1. Egoitza nagusia Madrilen duten egunkariek Kataluniako prozesu subiranistaren kontrako 
jarrera ageri dutela frogatzea. 

2. Egoitza nagusia Madrilen duten egunkariak kontra agertu arren, ABCk prozesuarekiko El Paísek 
baino jarrera oldarkorragoa agertuko duela frogatzea. 

3. Egoitza nagusia Bartzelonan duten egunkariek Kataluniako prozesu subiranistaren aldeko 
jarrera ageri dutela frogatzea. 

4. Egoitza nagusia Bartzelonan duten egunkariek aldeko jarrera agertu arren, El Punt-Avuik 
prozesuarekiko La Vanguardiak baino jarrera aldekoagoa agertuko duela frogatzea. 
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2. MARKO TEORIKOA 

2.1. Katalanismoaren sorrera eta garapena historian 

2.1.1. Testuinguru historikoa 

Gertakari historikoen errepaso arin batek argi eta garbi erakusten du Kataluniaren berezitasunak 
ezberdintasunak erakusten dituela Espainiaren osotasunarekiko. Berezitasun horiek gaur egun 
zabalik dagoen independentzia prozesuaren aurrekaritzat eta oinarritzat jo ditzakegu. 

Katalunia lurralde independente eta berezitu gisan X. mendean sortu zen lehendabiziz (Salrach, 
2004). Konderri gisako erakundean antolatua, Katalunia bere eremu geografikoa hedatzen hasi 
zen hurrengo mende eta erdian zehar, ezkontza errealen eta bortxa bidezko konkisten bidez. XII. 
mendean konderri hau Aragoiko Koroaren baitan integratzen bukatu zen, bateraketa dinastiko 
bidez. Nabarmentzekoa da XIV. mendean Generalitat erakundea sortu zela, botere politiko 
nagusia gorpuztu zuena. Instituzional eta burokratikoki aipagarria den pausua izan zen, 
Kataluniaren faktore bereiztailearen mailan, Koroaren baitan jazotzen hasi ziren barne krisien 
testuinguruan (Sabaté, 1977). 1640. urtean eman zen Kataluniako Altxamendua, jada Gaztelako 
Koroak Aragoikoa hartuta zeukan garaian. Gaztelak garatutako joera eta asmo zentralisten 
kontrako erreakzio gisa piztu zen errebolta (Elliot, 1963): Aragoi eta Gaztela bateratzearen nahia, 
militar gaztelarren presentzia lurraldean eta eskumen katalanen deuseztatzearen saiakera zerga 
berrien bidez ditugu Gaztelaren asmo politikoetako batzuk. 

1714. urtean Borboiek hasitako Ondorengotza Gerraren ondorioz Kataluniak ordura arte izan 
zituen berezitasun instituzionalak ezabatu egin ziren. Lurralde hau Gaztelako Koroaren ohiko 
beste lurralde baten modura antolatzen hasi zen (Albareda, 2010). Gertakari hori gogoan izango 
zuten XIX. mendeko bigarren herenetik aurrera nazionalismo katalana aurrera eraman zuten 
intelektualek. 

Katalanismo bezala ezagutua izango zen mugimenduak katalanera eta kultura katalana indartu 
nahi zituen. Asmo horien adierazpen esanguratsuena La Renaixença aldizkarian haragitu zen 
(Claret eta Santirso, 2014). Valenti Almirallek -katalanismoaren aitatzat hartua- antolaturiko 
kongresuetan erein zen mugimenduaren hazia, baina garaiko burgesiak bizkarra eman zion 
katalanismoari. XX. mendeko lehen urteetan hasiko zen kultur kutsuko mugimendu hau politika 
mailan antolatzen. 

Pasa den mende gorabeheratsuan are eta gehiago nabarmendu ziren arinagoko mendeetako 
Kataluniaren ezaugarri bereizgarriak. Cotarelori (2016) jarraituz, lau aro ezberdin desberdindu 
daitezke XX. mendeko katalanismoan: 

1) Francesc Maciàren Estat Català deituriko alderdi politikoaren sorrera -geroago ERC izango 
zena-, Primo de Riveraren diktaduraren hasiera baino urtebete arinago. Diktadura garaian 
katalanismoak atzera egin zuen. 

2) 1931ko Errepublikan Estatut de Núria delako Autonomi Estatutua. Egituraketa hau  
katalanismoak gora egin zuen garaietan ezarri zen, Maciàk Estatu katalana sortzeko egin zuen 
saioaren kaltetan. Espainiar Estatuaren deszentralizaziorako jarrera arras aldatu zen. 

3) Gerra Zibila eta frankismoaren etorrera. Frankismoan, jakina denez, espainiarra ez beste 
nazionalismorik ez zen bultzatu eta indartu, eta estatuko periferiako kulturek zapalkuntza jasan 
zuten. 

4) Trantsizioa deituriko Francoren osteko garaia. Nazionalismo katalanak bere presentzia indartu 
zuen. Espainiako Konstituzioaren idazketa eta osatzeko lanetan Convergència Democràtica de 
Catalunya alderdi nazionalista kontserbadoreko buru Miquel Roca bertan egon zen. 
Autonomiatan antolatu zen Estatuan, lurralde ezberdinek euren egiteko administratiboetan esku 
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hartze maila ezberdinak izan zituzten, eta Kataluniak autonomia maila esanguratsua lortu zuen 
beste lurralde batzuen aldean. 

2.1.2. Autonomiaren garapena 

Autonomia lortu ondorengo hiru hamarkadetan ondo antzean moldatu ziren katalanak 
Madrilekin, harreman gorabeheratsuak izan arren. Jordi Pujol zen Generalitateko presidentea. 
Arazoak izaten ziren tarteka, baina nola edo hala konpontzen ziren interes ezberdinen arteko 
talkak. Aro horretan katalanismoak lagundu egin zuen Espainiaren orekari eusten. 

80ko eta 90eko hamarkaden tartean Katalunian autonomia mailako administrazio garapena 
eman zen, besteak beste ondorengo lorpenak gauzatuz: 1) Ikus-entzunezko medioen korporazio 
katalana; 2) Kataluniako eskualde administrazioen eraketa, instituzio katalanak eskualde mailara 
hedatuz; 3) Kataluniako Justizia Auzitegi Gorenaren eraketa; 4) Mossos d’Esquadra polizia-
gorputzaren hedatzea eta 5) normalizazio linguistikoaren legea, katalanaren ezagutza eta 
erabilera sustatzeko. 

Aipaturiko azken garapen puntuaren fruitu bat Majestic-eko itunaren ondorio zuzena izan zen. 
Jordi Pujolek eta Espainiako presidente José María Aznarrek sinatu zuten akordio hau,  1996. 
urtean PPren agintaldia bermatzeko Madrilen. Pujolen CiU alderdiak Aznarren inbestidura 
babestu zuen, horrek parlamentuaren gehiengoa lortzeko, Kataluniarentzako eskuduntza 
gehiagoren truk. 

XXI. mendearen hasiera bestelako kontsentsu garaia izan zen Katalunian. Tripartit bezala 
ezagutua izan zen 2003. urteko gobernu ezkertiarra indar katalanistek eta ez-katalanistek osatu 
zuten. Partaideak PSC Espainiako PSOEren talde katalana, ERC alderdi ezkertiar katalanista eta 
ICV IU alderdi espainiarraren talde katalana izan ziren. Kataluniako gizartearen kontzientzia 
nazionalak Espainiarekin lortu ziren akordioetatik haratago joatea eskatzen zuen. Izan ere, 
subiranisten ustez, statu quoak ez zuen Kataluniaren etorkizun nazionala bermatzen, eta prozesu 
historikoak aurrera segitu behar zuen. Hortik etorriko zen 2006. urteko estatutua. Alderdi 
katalanista eta ez-katalanista guztiek babestu zuten estatutua, PP alderdiak izan ezik. Testu 
honetan polemikoa izango zen Kataluniaren nazio izaera aitortzen zen, Gobernu zentralarekin 
talka zuzena eragiten zuen puntua. Auzitegi Konstituzionalak atzera bota zuen proiektua, 
inkonstituzionaltzat jo baitzuen. 

Horren ondorioz, gizarte katalanean eman zen kontsentsu garaiari amaiera eman, eta 
oldarkortasuna nagusitzen hasi zen. 

2.1.3. Azken urteetako aldarrikapen subiranista 

XXI. mendean nazionalismo katalanaren aldi berri baten zabalera etorri zen. Prozesu subiranistak 
hiru mugarri izan ditu, hiru fase elkarri lotuak. Hauek hartuko dira kontuan lan honetan, hain 
zuzen ere: 

1) 2006. urtean diseinatu eta proposatutako Estatutaren atzera botatzea eta honen ondorioak. 
2006. urteko ekainaren 18an onartu zen dokumentuan Kataluniako lurraldearen 
naziotasunaren errekonozimenduak eragin zuen polemikarik handiena. Espainiako Auzitegi 
Nazionalak testua inkonstituzionaltzat jo zuen 2010. urtean, eta legez kanpo utzi zuen 
estatutua. Honek Kataluniako gizartean ondoeza eragin zuen, eta urte bereko uztailaren 
10ean milioi bat pertsona inguruko manifestazio bat antolatu zen, zeinak Kataluniako PP eta 
Ciutadans alderdiak izan ezik, beste alderdi politiko guztien errepresentazioak batu zituen. 

2) Mas presidentearen agintaldia. 2010. urteko azaroko hauteskundeetan CiU alderdia irabazle 
atera zen. Mas presidenteak Espainiako Rajoy presidentearekin gaizki aterako ziren 
ekonomia mailako negoziazioak hasi zituen, erkidegoak eskumen gehiago eduki ahal izateko 
eremu honetan. Ekintzaren porrota ikusita, gizarte mailan independentziarako joera 
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zorrozten joan zen, eta 2012ko irailaren 11ko Diadan burujabeak izateko deiadarra nagusitu 
zen. Hau kontutan izanik, Masek erreferendum bat egiteko hitza eman zuen urte bererako 
antolatu zituen hauteskundeetarako, bere CiU alderdiak gehiengo osoa lortzen bazuen. Ez 
zuen helburua lortu, baina bigarren bozkatuena izan zen ERC alderdi katalanista 
ezkertiarrarekin akordioa lortuz 2014rako erreferendum deialdia aurrera eraman zuen. 
Azken ekimen hau atzera bota zuen Kataluniako Auzitegi Gorenak. 2015. urtean 
hauteskundeak antolatu ziren berriz ere, zeinetan CiU osatzen zuten CDC eta Unió alderdiak 
banatu egin ziren, eta lehendabizikoa ERCrekin batera Junts pel Sí koalizioan batu zen. 
Koalizio honek ez zuen gehiengo absolutua lortu, eta CUP alderdi katalanista 
antikapitalistarekin akordioak lortu behar izan zituen independentzia-orriari ekiteko. Akordio 
hauen ondorio zuzena izan zen Mas presidentearen dimisioa. 

3) Mas presidentearen dimisioa eta Puigdemont presidentearen agintaldiaren hasiera. Masen 
postua bere alderdiko kide zen Puigdemontek hartu zuen, eta aipaturiko koalizioa eta CUPen 
artean osaturiko harremanean murgilduz, alde bakarreko independentzia prozesu bat 
ziurtatzeko neurriak hartzen joan ziren, 2017ko urriaren 1ean burutu nahi duten 
erreferenduma  gauzatzeko. 

Laburbilduz, esan daiteke Kataluniako lurraldeak historikoki Espainiaren osotasunarekiko 
berezitasunak gorde izan dituela denboran zehar, eta berezitasun hauen talkek prozesu 
subiranista baten abiada ekarri dutela. 

2.2. Subiranismoa aztergai 

2.2.1. Kataluniako prozesuari buruzko ikerketak 

Kataluniako prozesu subiranistari buruzko lan kopurua oparoa da. Liburuak, doktore-tesiak, eta 
artikulu akademiko anitz daude auzi honen inguruan. 

Ekoizturiko liburuek historia hartzen dute erreminta nagusitzat Kataluniako auzi politikoaren 
inguruan hausnarketak bultzatzeko. Batzuek (Cotarelo, 2016) analisi historikoan mendeak atzera 
egiten duten bitartean, beste batzuek Espainiako trantsizio garaian jartzen dute atentzioa 
(Pastor, 2014; Ysas eta Molinero, 2014) egungo egoerari buruzko interpretazio bat emateko. 

Eta autoreren batek umorearen esfera aprobetxatzen badu ere auziaz gogoetatzeko (Baños, 
2014), egile gehienek historia dute ardatz bezala, beste diziplina batzuk uztartuz prozesua azaldu 
eta ulertzeko. Esaterako, politika edota soziologia (Alonso, 2015) oso present daude. Arinagoko 
atalean aipaturiko bigarren fasearen denbora eremuan kokatzen dira liburu gehienen 
argitalpenak. 

Artikulu akademikoen ekoizpenari dagokionez, beste hainbeste esan daiteke. Salbuespenak 
badaude ere (Aja, 2005; Roselló, 2014), zeinetan lehen fasean abiatu zen estatutuaz hitz egiten 
den, ikerketa gehienak bigarren fase honen garaian kokatzen dira: 2014ko erreferendumerako 
deialdia (Torres eta Mateos, 2014); 2015. urteko hauteskundeak (Montalbes eta García, 2017; 
Oñate, 2017); prozesu subiranistaren garaiaren eta 2000. urte hasierako autonomia estatusaren 
arteko alderaketa (Zambelli, 2015), analisirako gertakizun erabilienak dira. 

Auzi hau diziplina ezberdinetatik aztertu da: analisi politiko hutsetik hasita (Oñate, 2017), 
soziologiatik pasatuz (Torres eta Mateos, 2014), baita zuzenbidea jorratuz ere (Bar, 2016). 
Ekonomia eta jokoen-teoria ere erabili izan da (Alonso, 2014) Katalunian zabalduriko eszenatoki 
politikoen erabaki-hartzeak eta posizionamenduak aztertzeko. 

Euskal Herrira etorriz, Kataluniako prozesu subiranista ikerketa akademikoen objektu bilakatu da 
ikerlari euskaldunentzat. Lan bat aukeratzearren, auziak eragin dituen bost ikuspuntu politikoen 
sistematizazioa defendatzen duen ikerketa aipatuko genuke (Lejarza, Oteo, Zaballa eta Leon, 
2015). 
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2.2.2. Kataluniako prozesu subiranistaren tratamendu informatiboari 
buruzko lan akademikoak 

Kataluniako gatazka eta honen ondoriozko prozesu subiranista ikerketa akademikoen objektu 
argi eta garbia bilakatu da. Auzi honen inguruko artikuluen ekoizpenari erreparatzen bazaio, 
auziaren prentsa mailako tratamendua ikertzen duten lanak ere ugariak dira. Hala ere, hauek 
aztertu ostean lan honen originaltasuna justifikatuta geratzen da, ikusten denean Gradu 
Amaierako Lanaren azterketa laginaren denbora tartea lan akademiko batek ere aztertu ez duela. 

2014ko azaroaren 9ko herri kontsulta edota erreferendum ez-loteslearen inguruan sortu zen 
tratamendu mediatikoa izan da azterketa gehien jaso dituen fenomenoa; hau jorratzen dute, 
besteak beste, Ballesterosek (2015) edota Pérezek eta Álvarez-Peraltak (2015). Eta gertakari hau 
ikerketa erdigunetzat hartzen ez badute ere, mugarri garrantzitsutzat kontsideratzen dute beste 
autore batzuek (Sánchez, 2014). Hala ere, 2013an Mas presidenteak eginiko erreferendum 
deialdia ere interes akademikoko objektu ere izan da (Alonso, 2014). 

Literaturari segika, lan akademikoen inguruko beste faktore bat Kataluniako auziaren erabilera 
izango litzateke ikerketa helburu ezberdinen gauzapena lortzeko: Kataluniako eta Albako 
independentzia prozesuen arteko alderaketatik hasita (Castelló eta Capdevila, 2012; Reguero, 
Requejo eta Velasco, 2015), informazio politikoaren tratamenduan sortu diren ‘txantiloi’ 
teorikoen aplikazioen arrakasta edo porrotetan bukatuz (Ballesteros, 2015; Pérez eta Álvarez-
Peralta, 2015). Komunean duten helburua, ordea, eta jakina denez, aztertzen diren prentsa 
ezberdinen ildo ideologikoaren identifikazio formala izango litzateke. 

Kataluniako auzia aztertzen duten ikerketa akademikoek idatzizko prentsa hartzen dute ikerketa 
objektu gisa, lan honen antzera. Azterketa hauek egunkarietan aurki daitezkeen pieza 
informatibo ezberdinen arteko aukeraketa egiten dute, oro har. Iritzi generoaren aukeraketa 
egiten dute batzuek (Sánchez, 2014), baina badaude genero informatibo hutsa aztertzen duten 
lanak ere (Alonso, 2014). Noski, aipaturiko bi eremuak batera aztertzen duten testuak ere 
argitaratu dira (Reguero, Requejo eta Velasco, 2015), lan honetan jazotzen den bezala, eta baita 
titularretara (Pérez eta Álvarez-Peralta, 2015) eta egunkarien azaletara mugatzen diren lanak ere 
(Ballesteros, 2015). 

Lanen metodologiari dagokionez, esan daiteke kualitatibotasuna kuantitatibotasunari gailentzen 
zaiola. Adibidez, egunkarietan erabilitako termino gakoen zenbaketa egiten da, baina zenbaketa 
egin ostean berauen esanahia edota konnotazioen balorazioa egiten da egunkari bakoitzaren 
ildoa zehazteko (Ballesteros, 2015; Castelló eta Capdevila, 2012; Pérez eta Álvarez-Peralta, 2015; 
Sánchez, 2014). Esan bezala, lan gehienak metodologia kualitatiboaren aplikazioari pisu gehiena 
emanez gauzatu dira, diskurtsoaren analisitik hasiz errekurtso linguistikoen erabileratik pasatuz, 
eta terminoen erabileran bukatuz (Alonso, 2014; Reguero, Requejo eta Velasco, 2015). 

2.3. Hipotesiak 

Lan honen xedea Kataluniaren auzian egunkariek duten ikuspuntua alderatzea da, hedabide 
bakoitzak bere posizionamendua azaltzeko duen modua nolakoa den zehazteko. Lan honen 
egileak lau egunkari izango ditu aztergai, egoitza Madrilen duten bi eta egoitza Bartzelonan 
duten beste bi. Madrilen egoitza duten egunkariak ABC eta El País izango dira; egoitza 
Bartzelonan dutenak, berriz, La Vanguardia eta El Punt-Avui izango dira. Abiapuntua hau izanik, 
lanaren helburuak betetzeko ondorengo hipotesi eta ikerketa galderak planteatu ditu egileak: 
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H1→ Egoitza nagusia Madrilen duten egunkariek kontrako jarrera ageri dute Kataluniako prozesu 
subiranistarekiko. 

 RQ1→ Zer kritika mota egiten diote ABCk eta El Paísek prozesuari? 

 RQ2→ Zer proposamen egiten dituzte ABCk eta El Paísek prozesuarekiko? 

H2→ Egoitza nagusia Madrilen duten egunkariak kontra agertu arren, ABCk El Paísek baino 
jarrera oldarkorragoa agertzen du prozesuarekiko. 

 RQ3→ Zer motatako termino eta jarrera erabiltzen dute ABCk eta El Paísek albiste 
alorrean? 

 RQ4→ Prozesu subiranistaren aldeko jarrera edo mezua hedatzen duten pertsona edo 
erakundeekin zenbat elkarrizketa, zenbat albiste, zenbat kronika eta zenbat erreportaje 
argitaratu dituzte ABCk eta El Paísek? 

H3→ Egoitza nagusia Bartzelonan duten egunkariek aldeko jarrera ageri dute Kataluniako 
prozesu subiranistarekiko. 

 RQ5→ Zer kritika mota egiten diete La Vanguardiak eta El Punt-Avuik prozesu 
subiranistaren kontra dauden eragile eta jarrerei? 

 RQ6→ Zer proposamen aurkezten dute La Vanguardiak eta El Punt-Avuik 
prozesuarekiko? 

H4→ Egoitza nagusia Bartzelonan duten egunkariek aldeko jarrera agertu arren, El Punt-Avuik La 
Vanguardiak baino jarrera aldekoagoa agertzen du prozesuarekiko. 

 RQ7→ Zer motatako termino eta jarrera erabiltzen dute La Vanguardiak eta El Punt-
Avuik albiste alorrean? 

 RQ8→ Prozesu subiranistaren kontrako jarrera edo mezua hedatzen duten pertsona edo 
erakundeekin zenbat elkarrizketa, zenbat albiste, zenbat kronika eta zenbat erreportaje 
argitaratu dituzte La Vanguardiak eta El Punt-Avuik? 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Egunkarien aukeraketa 

Aztertuak izateko hautatu diren egunkariak arinago aipaturiko atalean agertu dira: ABC, El País, 
La Vanguardia eta El Punt-Avui. Aukeraketa honen arrazoia bikoitza izan da: alde batetik, 
komenigarria izango litzateke egoitza Madrilen duten bi egunkari hartzea (ABC eta El País) eta 
egoitza Bartzelonan duten bi egunkari hartzea (La Vanguardia eta El Punt-Avui), faktore 
geografiko-emozionalak auziari eragiten diolako. Bestalde, egunkari hauek duten salmenta maila 
ere aipatu beharra dago, arrazoi garrantzitsua izanik hau ere hautaketan; egoitza Madrilen duten 
bi egunkari hauek gehien saltzen diren egunkarien artean daude, eta beste hainbeste gertatzen 
da egoitza Bartzelonan duten egunkariekin1. 

Egunkari horien ildo ideologikoa hauxe da: 

ABC egunkaria Espainiako tradizio kontserbadorearen baitan kokatu daiteke, zeinak balore 
monarkikoak bultzatzen dituen (Rodríguez-Polo eta Santillán, 2012). 

                                                           
1http://extranet.introl.es/ojdmobile.aspx 

http://extranet.introl.es/ojdmobile.aspx
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El País egunkariaren lerro editoriala orokorrean PSOE alderdiari lotua egon ohi da, edota 
gutxienez, Espainiako jarrera progresistarekin lotzen da (Martínez, Humanes eta Saperas, 2014). 

Generalitateko gencat.cat (2015) webguneari segika, El Punt-Avui egunkariak ezkerreranzko 
norabidea jorratzen du politikoki, eta bere interes editoriala Kataluniako lurraldean oinarritzen 
da. 

La Vanguardiak, ordea, –eta iturri berberari jarraiki-, eskuin politikorako joera azaldu izan du.  

3.2. Laginaren zehaztapena 

Aipaturiko egunkariek Kataluniako auziaren inguruan duten tratamendu informatiboa 
aztertzeko, 2015eko iraila eta 2016ko urtarrila bitartean izaniko bost gertakari aipagarri hautatu 
ditu egileak, biharamunean lau hedabideek albiste horiek nola jorratu dituzten aztertzeko: 

1) 2015eko irailaren 28a. I-27 autonomia hauteskundeen hurrengo eguna. 

2) 2015eko irailaren 30a. A-9ko kontsulta antolatzeagatik Mas presidentea inputatzearen  
hurrengo eguna. 

3) 2015eko azaroaren 10a. Kataluniako parlamentuak aldebakarreko independentzia prozesua 
abiarazteari baiezkoa eman zion egunaren biharamuna. 

4) 2015eko azaroaren 12a. Espainiako Auzitegi Nazionalak independentziarako bide-orria 
baliogabetu zuen egunaren biharamuna. 

5) 2016ko urtarrilaren 10a. Mas presidenteak dimisioa aurkeztu zuen egunaren biharamuna. 

Lan honetan aztertuko diren egunkarietako kazetaritza produktua ondorengoa izango da: 

 Katalunia, Espainia edo Politika sailetako albisteak, elkarrizketak, erreportajeak eta 
kronikak. 

 Iritzi saileko editorialak. Sail horretako beste unitate motek derrigorrez egunkariaren ildo 
editorialarekin bat egiten ez dutenez, albo batera utzi dira. 

Ondorengo puntuan azalduko den modura, lan honek metodologia kuantitatiboa zein 
kualitatiboa erabiliko du analisia burutzeko. Honetarako aukeratutako gertakariak banan-banan 
aztertuko dira, era kuantitatiboan (plazaratutako albisteen, elkarrizketen, erreportajeen eta 
kroniken zenbaketa eta hedadura-neurketa eginez) eta era kualitatiboan (aipaturiko pieza 
informatiboen eta plazaratutako editorialen termino eta mezuak aztertuz). 

3.3. Metodologiaren aukeraketa 

3.3.1. Analisi kuantitatiboa 

Analisi kuantitatiboa fenomenoak aztertzeko ikerketa modu bat da, tresneria estatistiko, 
matematiko edota konputazionalekin (Lisa, 2008). Enpirikoki aztertu nahi dena zenbaki bidez 
(kuantifikazioa) ulertu eta sailkatu beharra dago, analisitik ateratzen den interpretatu beharreko 
ondorioa(k), izaera berbereko datua(k) izanik. Analisi kuantitatiboan ikerketaren izaera 
deskriptiboa da, eta ez dago inolako baloraziorik berez (Fernández eta Díaz, 2003). 
Objektibotasun absolutua ezinezkoa da, noski, baina kategorien definizio egoki bat eginez 
objektibotasunaren gradu eraginkor bat lor daiteke (Zabaleta, 1997). Eta hain zuzen, emaitzak 
ere deskriptibo hutsak dira, hauen interpretaziotik soilik atera daitekeelarik ikertutakoaren 
etorkizunerako aurreikuspen bat. 

XIX. mendeko filosofia positibistak berebiziko garrantzia izan zuen metodo hau gizarte 
zientzietan aplikatzen hasteko. Natur zientzietako fenomenoen abstrakzioa eta hauen 
kuantifikazioa ohikoa zen garaietan, positibismoaren erakusle nagusi izan zen Compte-Sponvillek 
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gizarte mailako fenomenoak era berberean aztertu zitezkeela defendatu zuen, estatistikarekin 
batera, naturalak ez ziren fenomenoak zenbaki bidez ordenatu, aztertu eta ondorioak ateratzea 
posible zela argudiatuz. 

Ikerketa kuantitatiboaren baitan hainbat teknika aurki daitezke. Hauetatik ezagunena, masa-
komunikazio alorrean gutxienez, eduki analisia da (Zabaleta, 1997). Berelsonen (1952) definizio 
famatuari jarraiki, eduki analisia “komunikazioaren ageriko edukiaren deskripzio objektibo, 
sistematiko eta kuantitatiborako ikerketa teknika” da. Eta nahiz eta definizio honen bi ezaugarri 
nagusirekin adituak (Andreu, 1998) guztiz ados ez egon –ezbaian jartzen delako alde batetik 
edukiaren “agerikotasuna” eta baita beste aldetik kuantifikatzearen beharra ere, datuen 
interpretazioaren aurrean-, teknika honen objektibotasuna eta sistematizazioa aditu orok 
onartzen dituzten ezaugarriak dira. 

3.3.1.1. Analisi kuantitatiboa lan honetan 

Ikerketa honetan eduki analisiaren teknika erabili da. Aipaturiko lau egunkariek bost egun 
seinalatuetan zer nolako tratamendu informatiboa egin duten ikusiko da teknika honen bitartez. 

Albisteak, elkarrizketak, erreportajeak eta kronikak izango dira aztergaiak. Egunkari baten 
elementu informatiboak kuantifikatzea da xedea ikerketaren puntu honetan, eta ez iritzi 
elementuak.  

Zalantzarik egon ez dadin, ikerketa honetan Díaz Nocik (1995) bere eskuliburuan baturiko 
definizioak hartu dira irizpide gisan, aipaturiko elementu informatiboak identifikatu eta hautatu 
ahal izateko: 

Albistea: “Gertakizun edo egintza egiazkorra, argitaragabea, gaurkotasuna duena, interes 
orokorra pizten duena, publiko masibo bati ezagutarazten zaiona, komunikabide bateko 
arduradunek behin gertakizun edo egintza hori bilduta, interpretatua eta baloratua 
ezagutarazten duena” (Martínez Albertos, 1974 Díaz Nocik aipatua, 1995, 144. or.). 

Elkarrizketa: “Komunikazio-profesionalak, kazetariak, erabiltzen duen metodo edo baliabidea, 
zeinaren bidez pertsonaia publiko batekin, hau da, elkarrizketatuarekin, harremanak hasten 
dituen, kazetaritza-interesa dela eta, elkarrizketatuaren nortasuna, kargua edo 
deklarapenengatik” (Quesada, 1994 Díaz Nocik aipatua, 1995, 197. or.). 

Erreportajea: “Kontakizun periodistiko bat, batez ere informatzailea, gaiari dagokionez libre 
dena, objetiboa eta gehienetan estilo zuzenean idatzia, giza-interesa duen gai batez aritzen dena, 
edota gaurkotasuna duen gertakizun batez” (Díaz Noci, 1995). 

Kronika: “Berri bati buruzko kontakizun zuzena, zenbait osagai baloratzaile dituena, osagai horiek 
beti gertakizunaren kontakizunaren menpeko direlarik” (Martínez Albertos, 1974 Díaz Nocik 
aipatua, 1995, 215. or.). 

Ikerketa honen analisi kuantitatiboko unitateak albisteak, elkarrizketak, erreportajeak eta 
kronikak izango dira, beraz. Unitate hauek informazio-pieza guztiz independenteak dira, eta ez 
dute beste elementuekiko menpekotasunik. Analisia nominalki egiteaz gain, pieza informatiboen 
espazioa ere neurtuko da zutabetan, bere kokapena identifikatzeaz aparte -orrialdearen 
goikaldean edo behekaldean-. Amaitzeko, pieza hauen mezua aztertuko da baita ere, hiru 
norabide ezberdin bereiztuz –positiboa, negatiboa eta neutroa-. 

Ondorengo kategoriak diseinatu dira unitateen sailkapenerako: 

1. Unitate kopurua: Kataluniako prozesu subiranista lantzen duten albiste, elkarrizketa, 
erreportaje eta kroniken kopurua. Kataluniako auzia itemaren gai zentrala izan behar da 
kategoria honetan sartua izan dadin. Titulu edo azpitituluan aipatu beharko da gaia. 
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2. Unitateen kokapena: Unitate bakoitza egunkariko orrialdearen goiko aldean edo beheko 
aldean dagoen. 

3. Unitateen tamaina: Unitate bakoitzak zenbat zutabeko hedadura hartzen duen 
orrialdean. 

4. Unitateen mezua: Unitate bakoitzak zer nolako mezua islatzen duen. Mezuak hiru 
norabide posible izango ditu, balorazioaren arabera: 

a. Positiboa: +1. Kataluniako prozesu subiranistaren aldeko mezua. Prozesua 
aipatzeko konnotazio positibodun termino eta esapideak erabiltzen dira 
itemean zehar, hartzaileari iradokiz prozesu politiko aberasgarria eta onuragarria 
dela. 

b. Negatiboa: -1. Kataluniako prozesu subiranistaren kontrako mezua. Prozesua 
aipatu eta azaltzeko termino eta esapide ezkorrak erabiltzen dira itemean zehar, 
hartzaileari iradokiz prozesu politiko kaltegarri eta injustua dela. 

c. Neutroa: 0. Itemean ezin atzeman daiteke modu argian mezu positibo edo 
negatiborik dagoen. 

Analisia grafikoki adieraziko da, taulak eginez aztertutako egunaren eta egunkariaren arabera. 
Hona hemen egun bateko egunkari baten taularen adibide bat: 

ABC OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 7 3 2 1 1 

UNITATEEN KOKAPENA G:2/B:5 G:1/B:2 G:0/B:2 G:1/B:0 G:0/B:1 

UNITATEEN TAMAINA 24 8 8 4 4 

UNITATEEN MEZUA -7 -3 -2 -1 -1 

*OHARRA: Unitateen kokapena adierazterako orduan erabiliko diren “G” eta “B” terminoak 
“Goian” eta “Behean” adierazten dute, hurrenez hurren. 

3.3.2. Analisi kualitatiboa 

Definizio zehatz bat ez badauka ere, metodologia kualitatiboa oinarri linguistiko-semiotikoa 
daukan ikerketa metodotzat hartzen da, zeinak gizarte zientzietan duen erabilera nagusia. 
Ikerketa kualitatiboan, aztertua den objektua ez da kuantifikagarria eta ezin daiteke zenbaki 
bidezko abstrakziorik egin; horren ordez, ikertu nahi den fenomenoa ulertu beharra dago, honen 
gaineko interpretazioa eta balorazioa delarik metodologia honen funtsa (Fernández eta Díaz, 
2003). Kuantifikazioak eta sistematizazioak dakarten segurtasunetik haratago, metodologia 
kualitatiboan aurretiazko hainbat premisa teoriko onartu behar dira: gizartearen forma edo 
eraikuntza jakin bat onartu beharra dago, eta baita ikerketen justifikazioa izango den esanahiaren 
teoria bat. Arrazoi hauengatik, ikerketa kualitatiboa metodologikoki eztabaidagarria zein anitza 
izan daiteke aldi berean. 

Zabaletak (1997) argi eta garbi seinalatzen du ikerketa mota honen puntu polemiko eta aldi 
berean berebizikoa: ikerlariaren presentzia ikerketan. Ikerketa kuantitatiboak nolabaiteko 
objektibotasunaz gozatzen duen bitartean, ikerketa kualitatiboan subjektu ikertzailearen 
presentzia are nabarmenagoa izaten da: ikerlariak bere gustura hautatu edo baztertu dezake 
ikertu beharreko objektuaren alderdi ezberdinak, eta subjektu ikertzaileak bere presentziarekin 
eragin egin dezake ikerketa objektuan. 

Jenseni (1993) segituz, metodologia kualitatiboak bi faktore historiko behar izan ditu bere 
garapen autonomorako: 1) komunitate zientifikoan egindako lanen ikuspuntu kualitatibodun 
ikerketa kopuru gorakada diziplina anitzetan –besteak beste, semiotikan, antropologian edota 
soziologian-; eta 2) gizartearen aldaketa bera, ikerketa objektu gisa (gizartearen errealitatearen 
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aldaketa post-industriala). Elkarren arteko menpeko dira bi faktore hauek, eta denboran zehar 
hainbat ikerketa metodo kualitatiboren fruitua ekarri dute. 

Ez dago adostasunik metodo kualitatibo ezberdinen sailkapenean, baina Zabaletak (1997) 
ondorengo lau motak aipatzen ditu: 1) Teoria errotuaren metodoa (errealitatean erroturik 
dauden fenomenoetatik teoria bat eraikitzea); 2) Kanpo-esperimentuen metodoa (pertsona-
multzo baten jokaerak analizatzea eta interpretatzea); 3) Metodo sintomatikoa (gatazka 
egoeretan subjektuen mezu eta portaeretan azaleratzen diren sintomen azterketa) eta 4) 
Eztabaida-taldeen metodoa (pertsona-talde bat eztabaida sakonean jartzea, esandakoak eta ez 
esandakoak aztertuz). 

3.3.2.1. Analisi kualitatiboa lan honetan 

Egunkariak bi modutara aztertuko ditugu ikerketa honetan: 

a) Lehen atalean egunkarien alde informatiboan plazaratutako itemen termino eta mezuak 
baloratuko dira. 

b) Bigarren atalean, editorialen terminoak eta mezuak aztertuko dira, hedabide honen 
iritzizko elementuak are gehiago argitzeko. 

Honetaz gain, egunkari bakoitzeko iritzi saileko arduradunekin jarri da kontaktuan ikerketa honen 
egilea. Modu honetan, kualitatiboki aztertutako edukia egunkarietako arduradun gehienekin 
alderatzeko aukera egon da. Elkarrizketatuak ondorengoak izan dira: 

 María Soledad Navarro, ABC egunkariko Agenda eta Iritzi saileko erredaktorea. 

 María Dolores García, La Vanguardia egunkariko zuzendari ondokoa. 

 Joan Rueda, El Punt-Avui egunkariko zuzendariordea. 

El País egunkariarekin harremanetan jarri da lan honen egilea. E-posta, telefono eta era 
presentzialean saiatu da bertako langileekin hitz egiten, baina ezin izan ditu galderen erantzunak 
lortu. 

Moldaketak moldaketa, profesional bakoitzak ondorengo lau galderei erantzun die. Horietatik bi 
Kataluniako prozesu subiranistari buruzko galdera orokorrak dira, eta beste bi ikerketa 
honetarako hautatuak izan diren egunekin zerikusi zuzenagoa duten galdera zehatzagoak: 

 Zer nolako jarrera defendatzen du zure egunkariak Kataluniako prozesu 
independentistaren inguruan? Nor da gatazka egoera honetara iristearen erantzulea? 

 Legitimitaterik ba al dauka Kataluniako parlamentuak espainiar Estatua eta honen 
sistema juridikoa ezbaian jartzen duen prozesu politiko bat abiatzeko? Zenbateraino 
geratzen da legitimatua lurralde jakin bateko administrazio politikoa, bere populazioaren 
gehiengo batek duen iritziaren eskutik? 

 Zer nolako iritzia daukazu Auzitegi Konstituzionalak hartu dituen eta hartzen ari den 
neurriei buruz Kataluniako prozesu subiranista gelditzeko, eta honen adierazle nagusia 
izan den Artur Masekiko? 

 Zer deritzozu CUP alderdiak Mas hautagaia Kataluniako presidentziatik ateratzeko erabili 
duen moduari? Zenbateraino uste duzu mantenduko duela kontinuismo politikoa 
Puigdemont presidenteak? 
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4. GARAPENA 

4.1. I-27ko hauteskundeen hurrengo eguna (2015-09-28) 

Kataluniako Parlamentuaren bederatzigarren legealdirako hauteskundeak 2015eko irailaren 
27an egin ziren. 2014ko azaroaren 9an eginiko erreferendum ez-lotesleak kilikatutako 
independentziaren auzia gai zentrala izan zen kanpainan, eta hauteskunde hauek “plebiszitario” 
bezala fokatu zituzten alderdi katalanistek. CiU alderdi katalanista zentro-eskuindarra eta ERC 
alderdi katalanista ezkertiarra koalizio gisa aurkeztu ziren, Junts pel Sí (JxSí) izenpean eta Artur 
Mas presidentziarako hautagai zutelarik. 

Partaidetza %74,95ekoa izan zen, 7 puntu pasatxo altuagoa arinagoko hauteskundeekin 
konparatuz. JxSí koalizioak botoen %39,59 lortu zuen (62 eserleku), gehiengo ez-absolutua. 
Bigarren indar modura C´s alderdi ez-katalanista atera zen, botoen %17,90 (25 eserleku) 
eskuratuta. PSCk, PSOE alderdi espainiarraren talde katalanak, botoen %12,72 (16 eserleku) bildu 
zuen, eta Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) koalizio ezkertiarrak -besteak beste Podemos eta ICV 
alderdiez osatua- botoen %8,94 (11 eserleku) lortu zuen. PP alderdi espainiar kontserbadoreak 
botoen %8,49ren (11 eserleku) jabe egin zen, eta CUP alderdi katalanista antikapitalistak, berriz, 
botoen %8,21 (10 eserleku) bereganatu zuen. 

Kataluniako parlamentuak 135 eserleku edukita, JxSí koalizioa gehiengo absolututik 6 eserlekura 
geratu zen, eta independentziarako bide-orria martxan jartzeko koaliziotik at zegoen CUP 
alderdiarekin negoziatu beharra geratu zitzaion aukera bakar gisa. Prozesu subiranistaren aldeko 
taldeek hauteskundeak arrakasta gisan kalifikatu zituzten, eta ez-katalanistek, berriz, alderdi 
independentzia-zaleen eta plebiszitoaren porrot bezala. 

ABC 

Analisi kuantitatiboa 

ABC OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 6 5 0 0 1 

UNITATEEN KOKAPENA G:6/B:0 G:5/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 G:1/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 30 22 0 0 8 

UNITATEEN MEZUA -6 -5 - - -1 

1. taula. ABC egunkariaren 2015. urteko irailaren 28ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: Lanketa 
propioa. 

Alderdi katalanistek plebiszitoa galdu zutelakoaren iritzikoa da ABC egunkaria. Beste 
egunkarietan, hauteskundeen fenomenoaz hitz egiteko alderdi bakoitzari buruzko kronikak 
eskaini diren bitartean, hedabide honetan bost albiste eta partaidetzari buruzko kronika bat 
plazaratu dira. Zortzi zutabetara eginiko albiste nagusiak hauteskundeen emaitzak jorratzen 
dituen bitartean, prozesu subiranistaz diharduten itemak alderdi bakoitzaz hitz egiten dute 
banan banan. Arreta deitzen du albiste nagusiaren osteko albistea hauteskundeen garailea izan 
ez zen C´s alderdiari buruzko berria izatea, sei zutabetara egina. Egunkari honek gertakari honi 
eskainitako espazioa aztertutako egunkarietatik urriena da, sei item eta 30 zutabeko 
hedadurarekin. 
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Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Albiste nagusiak katalanismoaren porrota iradokitzen du. “Alderdi subiranistek eserlekutan 
irabazi dute, baina ez botoetan” tituluarekin, egunkariak alderdi katalanistek euren helburua 
lortu ez dutela ematen du aditzera. Goi-tituluari so eginez gero, ideia honi indar gehiago ematen 
dio medioak: “Masen porrotak Katalunia zatikatu du”. 

Bi zutabetara eginiko albiste batean Gobernu espainiarraren iritzia batzen da. Egunkariaren 
ikuspuntua indartua ateratzen da exekutiboaren hitzak titulu moduan jartzerakoan: “Rajoyren 
Gobernuak ‘independentista ez den gizarte katalan plural baten’  garaipena ikusten du”. 

Hurrengo albisteak Masen egoerari buruz dihardu. Politikari honen irudia oso kaltetua geratzen 
da albistearen tituluan, prozesu subiranistari buruz negatibotasuna islatuz: “Artur Masen 
zorakeria sezesionistak hautestontzien kontra jo du”. Konnotazio gogorreko hitzak dira 
“zorakeria” eta “sezesionista”, norabide negatibo bat markatzen dutenak. 

Begirada orokor baten ostean, ABC alderdiz alderdi doa hauteskundeen gertakaria xehatzen; 
alderdi bakoitzari emandako espazioa ez da berdina, eta Kataluniako auzia batzuetan present 
dago, eta beste batzuetan, ez. JxSí eta CUPen emaitzak prozesu subiranistarekin lotzen dira 
zuzenki; beste alderdien emaitzak, berriz, ez. Koalizio katalanistari segurtasun-eza baten 
sentsazioa inprimatzen dio egunkariak, tituluan hau CUPen “menpe” dagoela esaten duenean, 
prozesu independentista aurrera eramateko. Bigarren albistean CUP alderdiari buruzko 
informazioa dago, egunkariarentzat konnotazio negatiboa duen “antisistema” bezalako termino 
batekin identifikatua. 

Irudiz hornitutako kronika batean hauteskundeen bilakaera deskribatzen du ABCk. Prozesu 
subiranistarekiko ikuspuntu guztiz negatibo bat jorratzen du. “Bi Katalunia sortu dituen plebiszito 
pirata”, dio. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Hautestontziek “ezetz” esan diote independentziari 

ABC egunkariak I-27ko hauteskundeen emaitzei buruz egindako interpretazioa argia da eta 
editorialaren tituluak berak erakusten du: independentismoak galdu egin ditu hauteskundeak. 
Interpretazio hau funtsatzeko, beste urte batzuetako hauteskundeekin alderatuta, partaidetza 
handiago batek alderdi konstituzionalistenganako boto eta eserleku gehikuntza bat suposatu 
duela argudiatzen du. Beraz, CiU eta ERC banatuta aurkeztu zirenean baino boto gutxiago lortu 
ditu JxSík, eta nahiz eta CUPen emaitzak gehitu behar diren bloke katalanistarentzat, babes 
herritarra 2012koa baino txikiagoa dela defendatzen du. Egunkari honentzat plebiszitoa galdu 
egin dute alderdi katalanistek, eta Masek hau onartu egin behar duela dio; are gehiago, 
katalanista ez den gizartearen zatiak nolabaiteko errepresioa jasan duela dio, aipu honen 
bitartez: “Partaidetza handiago batek isiltasunean ziharduen Katalunia bati hitz eginarazi dio”.  
Isiltasunean ziharduen hitzek esanahi berezia ematen diote mezuari, zapaldutako katalan isil 
horien askatasun oihua izan balitz bezala. Editorialarekin bukatzeko, aurrera begirada bat egiten 
du ABCk, 3 puntu garrantzitsu bereiziz eszenatoki politikoan: “Jakinkizun dauden 3 puntu 
zabaltzen dira: 1) Artur Masen etorkizuna: CiU birrindu eta errepublikarrak sartu ditu koalizio 
batean, porrota jasoz ordainean; 2) Gehiengo independentista ahularen etorkizunaren 
kudeaketa: independentzia deklarazio bat ilegala izateaz aparte, nazioarteko iritzi publikoan 
lotsa eragingo luke; eta 3) Hauteskundeen emaitzek Estatuan nola eragingo duten ikustea”. 

Editorialaren edukia irakurri ostean, esan daiteke argiro ABCk prozesu subiranistari buruzko iritzi 
negatiboa daukala. Editorialean eskainitako argumentu eta ideia oro prozesua gutxiesteko erabili 
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da, alderdi katalanisten hauteskunde mailako porrota esplizituki nabarmenduz. Itemean argi eta 
garbi esaten du medioak Kataluniako gizartean independentzia prozesu bat onartzen ez duen 
gehiengo bat dagoela, eta Parlamentuko gehiengo katalanista ahula dela. Iritzi hau indartua 
ateratzen da, ikerketa honetarako María Soledad Navarro ABCko Agenda eta Iritzi saileko 
erredaktorearen hitzei erreparatzen bazaie: “Ez deritzogu ‘gatazka egoera’ bat dagoenik, baizik 
eta Generalitatearen partetiko Zuzenbide Estatuaren kontrako eraso bat”. 

El País 

Analisi kuantitatiboa 

EL PAÍS OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 15 7 0 0 8 

UNITATEEN KOKAPENA G:12/B:3 G:7/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 G:5/B:3 

UNITATEEN TAMAINA 50 30 0 0 20 

UNITATEEN MEZUA -7 -5 - - -2 

2. taula. El País egunkariaren 2015. urteko irailaren 28ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: Lanketa 
propioa. 

El País egunkariaren tratamendu informatiboaren egun honetako gainetiko eskema 
hauteskundeen emaitzen interpretazio orokor bat, eta alderdiz-alderdiko analisia da. Bost 
zutabetara eginiko lehendabiziko albistean hauteskundeen irakurketa egiten da, eta ondoren 
alderdiz alderdi doa emaitzak xehatzen, indar politiko bakoitzari albiste bana eskainiz. Honetaz 
aparte, medioak kronika sorta anitz bat eskaintzen du, zutabe batera eginiko item laburrak, 
hauteskunde eguneko giroa kontatuz. Prozesu subiranistarekin loturiko item kopuruari 
dagokionez, hedabide hau da item gehien eskaintzen diona prozesuari (15 item), baina ez ordea 
hedadura gehien eskaintzen diona (medio honen 50 zutabeak gainditzen dituzte La Vanguardiak, 
65 zutaberekin, eta El Punt-Avuik, 56 zutaberekin). 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

El País ABCren aburu berdinekoa da prozesu subiranistari dagokionez. Kontrako posizionamendu 
sendo baten bultzatzaile da, aipaturiko egunkariaren argumentazio berbera erabiliz 
hauteskundeen emaitzak interpretatzeko: ez-katalanismoa gehiengoa da gizarte katalanean. 
Honetaz aparte, ABCk hauteskundeek legitimitatea ez zutelakoaren ideia aditzera eman duen 
bitartean, El Paísek nahiago izan du honen ordez hauteskunde hauen emaitzak etorkizun 
arriskutsu baten hasiera bezala irudikatzea. 

Hauteskundeen emaitzen interpretazio nagusia lehendabiziko albistearen tituluan ematen da: 
“Independentismo katalanak eserlekuetan irabazi du, baina ez botoetan”. El Paísentzat, beraz, 
alderdi katalanistek ez dute euren xedea lortu. 

Bigarren albistean hauteskundeen irabazlea izan den JxSí koalizioan jartzen da arreta. “Junts pel 
Síren garaipena, CUPi so eginez” da titulua, ondorengoa emanez aditzera: subiranismoaren 
mugimendua sustatu duen alderdi nagusiak hauteskundeak irabazi dituela, bai, baina inplizituki 
menpeko dela. 

Hurrengo orrialdeetan alderdi politiko bakoitzaren inguruko albisteak plazaratzen ditu El Paísek, 
ez guztiak prozesu subiranistarekin zuzenki lotuak. Hauen inguruan kronika ezberdinak argitaratu 
ditu medioak, zutabe bat edota bira eginak. Lau dira eskainitako 11 kroniketatik prozesu 
subiranista gai zentraltzat hartzen duten kronikak: 1) begirale internazionalen presentziaz hitz 
egiten da, era neutral batean; 2) hautesle batzuen iritzia batzen da, hauteskundeak 
erreferendum izaera dutela defendatzen dutenak; 3) turista batzuen iritzia jasotzen da, hauen 
ezjakintasuna azpimarratuz (titularra ondorengoa da: “Bisitariak, hauteskundeetaz ez jakitun eta 
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subiranotasunaren aldeko”); 4) Eduardo Mendoza idazlearen independentziaren kontrako 
posizionamendua jasotzen da. 

Alderdiek ateratako emaitzei buruzko albisteetan, neutraltasunetik posizionamendu argira 
egiten du salto El Paísek. C´s alderdiari buruzko albistean, hau mugimendu “sezesionista” baten 
oposizio nagusi bilakatu dela esaten da, konnotazio negatibo argiak dauzkan termino bat. CSQP 
koalizioaren albistean, Podemosen prozesu subiranistarekiko posizionatze epelak koalizioari 
kalte egin diola esaten du medioak, eraso eginez zeharka. PPri ere eraso egiten dio egunkariak, 
“porrot” egin duela esanez “ezezkoaren frontearen” burua izatea lortu ez duelako. Azkenik, era 
aseptiko batean CUP independentziarako giltzarri bilakatu dela azpimarratzen da tituluan. 

Azken albistera iritsi baino lehen, El Paísek sakonagoa den hauteskunde egunari buruzko lau 
kronika eskaintzen ditu. Lehendabiziko kronikak “Aberatsek ere botoa ematen dute” titulua 
dauka, eta Bartzelonako zonalde burges batean hauteskundeen bilakaera nola eman zen 
kontatzen da. Bigarren kronikak “Kafea eta txurroak García Albiolen etxean” darama titulu gisa, 
eta PPren gotorlekua den Badalonan hauteskundeak nola igaro ziren kontatzen da. Hirugarrena, 
arinagoko bi kroniken neutraltasunaz haratago, hauteskundeak ikuskatzera joan ziren 
nazioarteko begiraleez trufatzen da, txiste itxurako tituluarekin: “Alemaniar bat, austriar bat eta 
irlandar bat Vallèsen”. Azkenik, azken kronika batek lekuko baten hitzak jartzen ditu tituluan, 
hauteskundeen partaidetza nabarmenduz: “Suarezen garaitik sekula ez dut hainbeste pertsona 
bozkatzen ikusi”. 

Azken albistean El Paísek nazioarteko planora salto egiten du, eta mehatxu forman prozesu 
subiranistak eragin dezakeen egoera ez-desiragarria azpimarratzen du: “Eskualde bat banatzen 
bada, hau EBetik banatzen dela errepikatu du Bruselak”. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Porrota eta garaipena 

El Paísen editoriala samurragoa da Kataluniako prozesu subiranistaren kontrako argumentuak 
eskaintzerako orduan, ABCrekin konparatuz. Oinarrian, alderdi katalanistei hauteskundeen 
garaipena aitortzen die egunkariak, baina aldi berean plebiszitoaren porrota azpimarratzen du. 
Alderdi katalanistei alderdi “sezesionista” deitzen die, eta plebiszitoaren izaera “tranpatia” dela 
defendatzen du, hauteskundeetan ez baitzen aukera bat bozkatzen, alderdiak baizik. Ideia honi 
lotuta, alderdi katalanistek plebiszitoa galdu dutela esaten du, eta dio independentzia prozesu 
bat abiatzeko Parlamentuko gehiengo soil batetaz haratago, “indar handiagodun gehiengo bat” 
beharrezkoa dela. Gainera, present dago ABCk erabiltzen duen argumentua, alegia, JxSí 
koalizioak CiU eta ERC banatuta aurkeztu zirenean baino boto gutxiago lortu dutelakoarena. Hala 
eta guztiz ere, El Paísek partaidetza handia nabarmentzen du editorialean, eta hauteskundeen 
emaitzak independentismoaren aldeko emaitzak direla ere esaten du, emaitza batzuk zeintzuek 
JxSíri estrategia “proindependentistarekin” jarraitzeko legitimitatea ematen dioten -betiere hau 
“marko legalean” egiten bada-. Arrazoi honengatik, egunkari honek Gobernu eta indar politiko 
espainiarren erreakziora deitzen du, katalanen iritzia entzun eta ahalik eta azkarren 
konponbideak bilatzeko “katalanek eskatu duten aldaketari”. 

El Paísen editoriala ez da ABCrena bezain bortitza prozesu subiranistaren kontra posizionatzerako 
orduan. Egia da hauteskundeak plebiszito porrot bezala irudikatzen dituela, eta alderdi 
katalanistek boto gutxiago lortu dutela ere esaten duela 2012. urtearekin konparatuta, baina 
alderdi katalanisten hauteskundeen garaipena ere azpimarratzen du aldi berean, ABCk ez bezala. 
Honen aurrean, Espainiako Gobernuaren eta Kataluniako Parlamentuaren arteko eztabaida ireki 
bat eta konponbide demokratikoen bilaketari dei egiten dio El Paísek. 
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La Vanguardia 

Analisi kuantitatiboa 

LA VANGUARDIA OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 11 8 0 0 3 

UNITATEEN KOKAPENA G:8/B:3 G:8/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:3 

UNITATEEN TAMAINA 65 52 0 0 13 

UNITATEEN MEZUA 4 3 - - 1 

3. taula. La Vanguardia egunkariaren 2015. urteko irailaren 28ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

La Vanguardiak hauteskundeen tratamendu informatiboan prozesu subiranistaren nolabaiteko 
aldeko jarrera erakusten du. Indar politiko bakoitzaren egoitzetan bizitako giroa deskribatzen 
duten kronikak gehitu dizkie egunkariak albisteei, El Paísek eta El Punt-Avuik egiten duten bezala. 
Orotara prozesu subiranistari loturiko zortzi albiste eta hiru kronika argitaratu dira medio 
honetan: hamar zutabetara eginiko albiste nagusian hauteskundeen emaitzen interpretazioa 
ematen da, eta ondoren egunkariak alderdiz-alderdiko azterketa burutzen du, boto gehien jaso 
duten indarretatik gutxien jaso dutenetara, bakoitzak orrialde bateko hedadura hartzen duelarik, 
oro har. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Medioak eskaintzen duen pieza sakonena albiste bat da, hamar zutabetara egina, zeinetan 
hauteskundeek emandako datuak eskaini eta xehatu egiten diren. “Baiezko osoaren gehiengo 
absolutua” tituluarekin, prozesu subiranistaren aldeko iritzi argi bat plazaratzen du. 

JxSí koalizioari buruzko albistean ez dago inolako negatibotasunik. Prozesu suberanistaren kontra 
azaltzen diren egunkarietan koalizio honen porrota irudikatzen den bitartean, ez da gauza bera 
gertatzen egunkari honetan. Koalizioak ez duela ahuldaderik erakusten eta Artur Masek 
garaipena kohesioa eta adiskidetasunarekin kudeatuko duelakoaren agintza da titulu eta 
azpitituluaren edukia. Orrialde berdinean, behealdean, JxSíren egoitzan bizitako hauteskunde 
eguneko kronika bat dago, kutsu positibodun “Poztasun bornea” tituluarekin. 

C´s alderdiari buruzko albiste bat da arinagoko atalaren ostean datorrena. Aipaturiko 
alderdiarengan agresibotasuna inprimatzen da Arrimadasen –aipaturiko alderdiaren Kataluniako 
buruaren- eskaria tituluan jasotzen denean, alegia, Artur Masen dimisioaren exijentzia. Alderdi 
ez-katalanista honen egoitzan bizitako kronikak titulu neutro bat dauka: “Ilargi laranjadun gaua”. 

PSCri buruzko albistean ez da posizionamendu handirik islatzen. Alderdi honen esperotako 
jaitsieraren leuntzea eta honek egiten duen “legearekiko errespetu” eskaera daude present 
tituluan, eta azpitituluan hauteskundeak “positiboak” eta “arrakasta handia” izan direlakoaren 
Icetaren –alderdiko buruzagiaren- hitzak batzen dira. Kronikan “Icetari itxaroten” titulu aseptiko 
bat irakur daiteke. Sanchez PSOEko liderrari buruzko albiste neutral bat ere badago, zeinetan 
politikari honen hitz-ematea biltzen den “Kataluniaren batasuna berreraikitzeko”. 

PPri buruzko albistearen tituluan “Albiol efektuaren” porrotaz hitz egiten da soilik, eta 
azpitituluan alderdikoak independentismoa %50 azpitik geratu izanaz poztu direla esaten da. Ez 
du albisteak iritzi argirik plazaratzen. Ez dago kronikarik PPren atalean, baina bai Rajoyri buruzko 
albiste bat, aipaturiko azken ideia errepikatuz. 

CQSP eta Unióri buruzko albisteek ez dute prozesu subiranistarekin lotura zuzenik. Bai, ordea, 
CUPi buruzko berriak. Indar politiko honen presentzia indartua geratu dela baieztatzen du La 



Kataluniako prozesu subiranistari buruzko tratamendu informatiboa ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui  
egunkarietan (2015eko iraila-2016ko urtarrila) 

 

20 

 

Vanguardiak, eta bere iritzia prozesuan erabakiorra izango dela azpimarratzen da, mezu esplizitu 
argirik islatu barik albistean. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Itunarentzat aukera bat 

La Vanguardiaren editorialak ateratzen duen iritzi nagusia, gizarte katalana anitza delakoaren 
ideia da. Hauteskundeen emaitzek “ereduzko ariketa demokratiko” bat erakusten dute, eta 
“gizarte konplexu baten isla” dira medio honentzat; Kataluniako gizartea “zatitu” ez dela ere 
azpimarratzen du komunikabideak, baina nolabaiteko banaketa bat dagoela aitortzen du. 
Egunkari honek ez du sartu nahi hauteskundeen plebiszito izaeraren fokaketan –CSQP 
koalizioaren “anbiguotasuna” hor dagoelako-, baina bai esaten duela bloke independentistan 
“galerak” utzi dituela, JxSík gehiengo absolutua lortu ez duelako eta orain CUP alderdiaren 
eskuetan geratzen delako proiektu subiranista. Nazioartera begirada bat ere botatzen du 
egunkariak, esanez nazioarteko liderrak ez direla posizionatuko, eta egingo duten gauza bakarra 
Espainiako eta Kataluniako Gobernuen arteko akordio bati itxarotea izango dela. Etorkizunari 
begira, La Vanguardiak elkarrizketa eskatzen du, zeina ez dirudien egongo denik Espainiako 
Gobernuaren geldotasuna ikusita. Medioarentzat elkarrizketa eta akordioak behar dira 
konponketa bat aurkitzeko, “ausardia eta adorearekin, baina aldi berean pragmatismoa eta 
akordiorako borondatearekin”.   

La Vanguardia egunkariak Kataluniako prozesu subiranistaren inguruan duen iritzia negatiboa 
da. Hauteskundeek zeukaten izaera plebiszitarioaz iritzi bat ematen ez badu ere, alderdi 
katalanisten beherakada bat egon dela nabarmentzen du, eta nazioartean independentzia 
prozesu bat begi onez ikusiko ez litzatekeela defendatzen du. Egoera honen aurrean, elkarrizketa 
eta akordioen aldekoa da egunkaria. Ikerketa honetan lortutako María Dolores García La 
Vanguardiako zuzendari ondokoaren iritziarekin alderatzen bada orain esandakoa, koherentzia 
dago: “Elkarrizketa eta negoziazioa eskatzen duten editorial mordoa argitaratu ditugu, zeintzuek 
independentismoari lerro gorriak jartzen dizkioten legalitatetik at ez jokatzeko, baina baita 
Rajoyren Gobernuaren inmobilismoa kritikatzen duten editorialak ere, arazo politiko bat 
auzitegietan konpondu nahia txarto dagoela esanez”. 

El Punt-Avui 

Analisi kuantitatiboa 

EL PUNT-AVUI OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 14 6 0 2 6 

UNITATEEN KOKAPENA G:11/B:3 G:6/B:0 G:0/B:0 G:2/B:0 G:3/B:3 

UNITATEEN TAMAINA 56 29 0 10 17 

UNITATEEN MEZUA 14 6 - 2 6 

4. taula. El Punt-Avui egunkariaren 2015. urteko irailaren 28ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

El Punt-Avuik La Vanguardia eta El Paísen antzeko egitura jarraitzen du hauteskundeen 
tratamendu informatiboa jorratzeko: albiste nagusi bat, emaitzen alderdiz-alderdiko errepasoa, 
eta kronika bat indar politiko bakoitzeko, aparteko piezaren bat gehituz tartean. Orotara 14 item 
eta 56 zutabe eskaintzen zaizkio prozesu subiranistari, hauteskundeen fenomenoari lotuta. 
Hasierako albiste nagusian emaitzen interpretazio orokorra ematen da, beste medioek egiten 
duten bezala, baina arreta deitzen du alderdiz alderdiko errepasoan, JxSí hauteskunde garaileen 
ostean CUP alderdiari buruzko albiste batekin segitzeak, hau ez delarik hauteskundeetan boto 
gehien lorturiko bigarren indarra, baizik eta azkena. Indar subiranistei nolabaiteko lehentasuna 
eskaintzen zaio modu honetan. 



Kataluniako prozesu subiranistari buruzko tratamendu informatiboa ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui  
egunkarietan (2015eko iraila-2016ko urtarrila) 

 

21 

 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Egunkari honen prozesu subiranistaren aldeko jarrera eztabaidaezina da. Hasierako albisteak 
posizionamendu argia erakusten du tituluan: “Baiezko eztabaidaezina”. La Vanguardiaren 
antzera, ez da boto eta eserlekuen artean bereizketarik egiten eta independentismoak irabazi 
duela dio. 

Hauteskundeen interpretazio orokorra utziz, egunkariak alderdiz-alderdiko azterketa burutzera 
ekiten dio. El Punt-Avuik hauteskundeen garaile izandako JxSíren emaitzetatik ateratzen duen 
lehendabiziko kontsiderazioa tituluan dago: “JxSík ‘agindu argia’ ikusten du independentzia 
lortzeko”. Eserlekuen gehiengoa lortu duela esaten da azpitituluan, CUPekin “baiezkoaren” 
gehiengo absolutua dagoela adieraziz. Orrialde bat hartzen duen kronika batean aipaturiko 
koalizioaren egoitzako giroa deskribatzen du El Punt-Avuik. “Ilargirik handienaren azpian” du 
tituluak izena, eta koalizioaren garaipenaren momentuari idilikotasun bat ematen dio medioak. 

Tratatutako hurrengo alderdia ez da C´s, hauteskundeetako bigarren indarra; hurrengo alderdia 
CUP da. Esanguratsua da egunkariak lehenik eta behin subiranismoaz apustu egin zuten indarrei 
buruzko informazioa ematea. Tituluak CUP orain erabakiorra dela dio, eta Mas inbestituko ez 
duela azpimarratzen da. Alderdi honi eskainitako kronikak -“agur, gorrotorik gabe”- alderdi 
honen eta Masen arteko harremana nolakoa izan daitekeen iradokitzen du etorkizunean. 

Hurrengokoak alderdi ez-katalanisten tratamendura pasa baino arinagoko itemak dira, tarte bat 
ezartzen dutenak. Sei zutabetara eginiko ilustrazio anitzeko lau kroniketan zehar hauteskundeen 
partaidetzaz hitz egiten da. Hauetan gaiak nazioarteko begiraleak, Gerard Piqué futbolariaren 
boto ematea, Vox eta PPko kideen Artur Masi eginiko jazarpena, eta hauteslekuetako ilara luzeak 
dira. 

Hurrengo albisteak Estatu espainiarraren jarrera biltzen du. “Rajoy ez da hitz-erdika esandakoaz 
identifikatua sentitzen” tituluaren bitartez, Rajoyk hauteskundeek utzitako herritargoaren 
iritziari entzungor egin diolakoaren ideia iradokitzen da, eta “inmobilista” dela aipatzen da 
azpitituluan. 

Erreportaje batek Estatuko medioak eginiko hauteskundeen trataeraz hitz egiten du. Hauekiko 
iritzi negatibo argi eta garbi bat plazaratzen da “Festa hondatzera etorri dira” tituluarekin. 
Ondoan, beste erreportaje batek nazioarteko medioek eginiko trataera deskribatzen du, hauen 
interpretazioa arras ezberdina dela iradokiz: “Garaipen historiko eta eztabaidaezina”. 

Alderdien banan-banako trataerara bueltatuz, esan daiteke CSQP, PP eta Unióri buruzko 
albisteetan ez dela prozesu subiranistarekiko loturarik egiten. Bai ordea C´s eta PSC alderdien 
tratamenduan. Tituluetan alderdien emaitzei buruz hitz egiten bada ere, azpitituluetan prozesu 
subiranista present dago. C´s alderdiko Arrimadasek gehiengo independentistari entzungor egin 
diola aipatzen da, eta PSCko Iceta liderraren gehiengo independentistarik ez dagoelakoaren 
aipua batzen da. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

I-27a, etorkizuna hasten den eguna 

El Punt-Avuik indar subiranisten garaipen bezala ikusten ditu hauteskundeak, 
independentismoak aurrekaririk gabeko emaitzak lortu dituela esanez. Garaipen hau indartu 
egiten du egunkariak, partaidetzaren ideia atxikituz. Egunkariak herritarrengan jartzen du 
independentziaren legitimazioaren pisua, esanez honek jada “hitz egin” duela, eta orain 
Parlamentuaren txanda dela bere zeregina betetzeko, alegia, “eztabaida zoroetan” jausi barik 
indar independentisten artean desadostasunik eduki barik prozesu konstituziogile batean 
barneratzeko. Estatuari kritika egiten dio, eta nazioartera begiratzen du baita ere: Estatuak 
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“entzungor” egin duela dio El Punt-Avuik, eta hau Europa guztiak horrela ikusten duela 
defendatzen du. 

Komunikabide hau argiro azaltzen da prozesu subiranistaren alde. Herritarrek proiektua 
defendatzen dutela azpimarratzen du, hauteskundeen emaitzak interpretatzerakoan. Joan 
Rueda El Punt-Avuiko zuzendariordeak ikerketa lan hau egiteko eskainitako erantzunak ere iritzi 
berberekoak dira. Kazetariak prozesu subiranistaren aldeko apustua egiten du, argi eta garbi. 
Berak dioen modura, egunkari honen lerro editoriala “subiranista da, erabakitzeko eskubidearen 
aldekoa”. 

4.2. Mas Presidentearen inputazioaren hurrengo eguna (2015-09-
30) 

Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Artur Mas inputatu zuen 2015eko irailaren 29an, Joana 
Ortega eta Irene Rigaurekin batera, 2014ko azaroaren 9an eginiko erreferendum ez-loteslea 
antolatzeagatik. Inputazioa Kataluniako Parlamenturako hauteskundeak egin eta bi egunetara 
egin zen. Kontsultaren proiektua Kataluniako Parlamentuan onartu bazen ere, hau Auzitegi 
Konstituzionalak aho batez bota zuen atzera, eta aipaturiko pertsonei lau delitu mota egotzi 
zizkien: desobedientzia, prebarikazioa, funtzioen usurpatzea eta diru publikoaren bidegabeko 
erabiltzea. Inputazioak hautsak harrotu zituen gizarte katalanean eta erreakzioak eragin klase 
politikoan.  

ABC 

Analisi kuantitatiboa 

ABC OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 7 7 0 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:7/B:0 G:7/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 26 26 0 0 0 

UNITATEEN MEZUA -4 -4 - - - 

5. taula. ABC egunkariaren 2015. urteko irailaren 30eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: Lanketa 
propioa. 

ABC egunkariak begi onez hartzen du Masen inputazioa. Arlo politikoko agente ezberdinen 
erreakzioak batzera mugatzen da hedabidea, albiste formatua erabiliz soilik. Zazpi albiste 
argitaratu dira ABCn gertakariari buruz; albiste nagusian aipaturiko gertakaria xehatzen da sei 
zutabetan, eta bi eta lau zutabe bitarteko hedadura duten albiste txikiagoetan Espainiako 
Gobernua eta Kataluniako alderdiak bezalako eragileen erreakzioak biltzen dira. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albistean, sei zutabetara idatzitako albiste nagusiko tituluan, prozesu 
subiranistarenganako jarrera ezkorra nabari daiteke: “Justiziak Mas inputatu du bere kontsulta 
sezesionistagatik”; “sezesionista” adjektiboak konnotazio negatiboak dauzka. 

Gertakariaren erreakzioak jasotzen dira hurrengo orrialdeetan, bai Gobernu zentralarena eta 
baita alderdi katalanena ere. JxSíren koalizioaren barneko Convergència alderdiak eta Gobernu 
espainiarrak orrialde bat partekatzen dute. Bi agenteen erreakzioak kontrakotasuna aseptikoki 
irudikatzeko jarri dira: lehendabizikoaren erreakzioa desobedientziara deialdi bat da, 
bigarrenaren erreakzioa legearen aplikazioaren defentsa delarik. 

Hurrengo albisteak, ordea, iritzi argi bat islatzen du prozesu subiranistarekiko. “Independentistak 
hauteskundeak errepikatzearen beldur dira, hauek «souflé antiespainola» hustuko luketelako”; 
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titulu adierazkor honek “souflé antiespainol” bezalako kontzeptu ezkor bat erabiltzen du, eta 
independentismoaren aldeko agenteengan beldurra bezalako sentimendu bat inprimatzen dio. 

C´s alderdiaren erreakzioa biltzen da ondoren. Honek Mas kargutik kentzeko “higadura 
estrategia” aktibatu duela dio albisteak; subiranismoaren kontrako Kataluniako alderdi nagusiak 
indar eraginkor bat duelakoaren ideia transmititzen du. 

PSOEren erreakzioari buruz hitz egiten da berri batean. Alderdi honen “exijentzia” batzen da, 
Kataluniako Gobernuari egiten diona legalitatea errespetatu dezan. Ez da, beste albisteekin 
konparatzen bada, prozesu subiranistaren inguruko iritzi argi eta garbirik nabaritzen hemen. 

Bukatzeko, ABCk nazioartera jotzen du, nazioarteko agenteek duten iritziaz jarduteko. Manuel 
Valls Frantziako lehen ministroaren iritzia jasotzen da azken albistean: “Espainia ahultzen duen 
orok Europa ahulduko luke”. Tituluan aipu hau jarriz prozesu subiranista Estatutik kanpo begi 
txarrez ikusten dela ematen du aditzera egunkariak. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Mas: Justiziarekin hitzordu behartua 

Masen inputazioa bidezkotzat eta normaltzat hartzen du ABCk editorialean; are gehiago, 
elkarrizketarako espazio falta bat ikusten du alderdi katalanisten erantzunari erreparatzerakoan: 
hauentzat “eskandalu” bat dena, ABCrentzat “ondorio juridiko arrunt” bat da. Nazionalistek 
justizia deslegitimatzen dutela dio egunkariak, eta hauen hizkuntzak Demokrazia eta Zuzenbide 
Estatuaren hizkuntzarekin bat egiten ez duela defendatzen du. Honen harira, arazoa elkarrizketa 
falta ez dela dio: “Elkarrizketarako lekurik ez du uzten autoritate publiko baten inpunitateak, 
zeina legeaz trufatzen den, eta diru publikoa erabiltzen duen hau finantzatzeko”.   

ABC egunkariak Masen inputazioa gertakari positibo bat bezala ikusten du, Zuzenbide Estatuaren 
funtzionamendu egokia islatzen duen jazoera dela iradokiz. Medioak prozesu subiranistaren 
inguruko iritzi ezkor bat irudikatzen du, desiragarria ez den prozesu bezala irudikatuz, zeina 
tresna juridikoak erabiliz gelditu beharra dagoen. Honi lotuta, elkarrizketa ezinezkotzat jotzen du 
konponbide gisa, eta galera honen errua alderdi katalanistei egozten die, legeari entzungor 
egiten dioten eta errespetu faltan jausten diren alderdi bezala irudikatuz hauek. María Soledad 
Navarrok elkarrizketan erakusten duen modura, honek ez du justiziaren politizaziorik ikusten, eta 
Auzitegi Konstituzionala Konstituzioa aplikatzera mugatu dela azpimarratzen du, dokumentu 
honen kontrako ustezko erasoak gelditzeko. 

El País 

Analisi kuantitatiboa 

EL PAÍS OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 7 7 0 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:7/B:0 G:7/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 21 21 0 0 0 

UNITATEEN MEZUA -2 -2 - - - 

6. taula. El País egunkariaren 2015. urteko irailaren 30eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

El País egunkariak ez du kazetaritza-genero sorta anitz bat erabiltzen Masen inputazioaz 
informatzeko, albisteak soilik erabiltzen baititu informazioa garatzeko. Lau orrialdetan sartzen da 
Masen inputazioaren tratamendu informatiboa, eta aztertutako egunkarietatik, gertakariari 
espazio gutxien eskaintzen dion medioa da hau, 21 zutabe hartzen duten zazpi albisterekin. Item 
guztiak lau edota bost zutabetara eginak daude, eta albiste nagusia gertakariaren interpretazioa 
delarik, beste albisteak eragile politikoen erreakzioak batzeko izan dira argitaratuak.  



Kataluniako prozesu subiranistari buruzko tratamendu informatiboa ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui  
egunkarietan (2015eko iraila-2016ko urtarrila) 

 

24 

 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Jazoerari helduz, El País ez da era esplizitu batean inputazioaren alde aurkezten; neutraltasun 
puntu bat mantentzen saiatzen da. Lehendabiziko albisteak ondorengo titulu aseptikoa darama: 
“A-9a antolatzeagatik egotzitako delituek bere gaitasungabetzera eraman dezakete Mas”. 
Orrialde berberean, azpiko aldean, Kataluniako Gobernuaren iritzia jasotzen da albiste baten 
tituluan, inputazioa “epaiketa politiko” kontsideratzen duena. Albiste honen azpitituluan 
Kataluniako alderdi gehienek erabakia gaitzetsi dutela batzen da. El Paísi Estatuarekin oso kritiko 
nabaritzen zaio. Eta kontutan izanda prozesu subiranista sustatu duen buru politikoa 
inputatzearen gertakaria negatiboa dela prozesuarentzat, bi albiste hauek norabide positibodun 
albiste bezala hartu dira ikerketa honetan. 

Hurrengo orrialdean inputazioak CUP alderdian zer nolako eraginak izan dituen batzen da. Era 
soil batean, alderdi honengan presioa bikoiztu egiten dela azpimarratzen da tituluan. 
Orrialdearen behealdean eta zutabe batera, ABCk nabarmendutako albiste bera batzen da, 
alegia, Vallsen aipu bat, zeinetan Frantziako lehen ministroak esaten duen Espainia kaltetzen 
duenak Europa ahultzen duela. 

Beste orrialde batean, JxSí koalizioko ERC alderdiko Oriol Junquerasen hitz multzoa batzen da, 
zeini irudi txar bat inprimatzen zaion. Politikari hau inkoherentea dela iradokitzen da, titulu 
honen bitartez: “Junquerasek orain ez luke erreferendum bat onartuko [Espainiako] Gobernuak 
planteatuko balu”. Inkoherentzia, Espainiako Gobernuarekin adostutako erreferendum bat 
egitea bilatu izan baitute alderdi katalanistek, prozesu subiranistaren hasieratik. 

Azken orrialdean, PSOEren inguruko albiste zentral bat, eta zutabe batera egindako albiste bat 
argitaratu dira El Paísen. PSOEko buruzagiak konstituzio mailako Espainia federal bat egitearen 
aldeko direla dio lehendabizikoak tituluan; bigarrenak Pedro Sanchezen hitzak batzen ditu, 
Katalunia euren proposamenean nazio gisa inoiz ez dela planteatuko dioen aipua. Espainiako 
alderdi sozialista indartsu eta erabakior irudikatzen da, aipaturiko prozesuaren kontra dagoen 
alderdi bat. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Hutsegitez hutsegite 

El Paísek Masen inputazioa begi txarrez ikusten du, batez ere indar politiko katalanistak 
hauspotuko dituela uste duelako. Masen inputazioa gatazka politiko baten judizializazioaren 
seinale dela dio El Paísek. Kataluniako auzia politikoa dela argudiatzen du, eta baita Espainiako 
Gobernua aspalditik gaizki jokatzen dagoela ere: “Denbora gehiegi darama Gobernu espainiarrak 
Konstituzioaren eta legearen defentsa generikoan, alternatibak planteatu barik Kataluniako 
Gobernuari”. Are gehiago, Espainiako sistema politikoan botere-banaketa eza dagoela ere 
defendatzen du El Paísek, Catalá justizia ministroak inputazioaren denborarekin jokatu zuela 
aitortu zuen aipuaz baliatuz. Bestalde, Mas ez da kritiketatik at geratzen. Masi eta honek 
ordezkatzen duen independentismoari “pseudokontsulta” bat aurrera eramatearen proiektua 
egozten die, “ad hoc egindako lege katalan bat erabiliz” eta zeinetan gizarte katalanaren erdiak 
ere ez zuen parte-hartu. Mas fidatu ezin daitekeen pertsona dela dio medio honek. 

El Paísen lerro editoriala prozesu subiranistaren aurkakoa da. Gatazkari so eginez gero, mesfidati 
aurkezten da Espainiako Gobernuaren jarrerarekin, kritikatuz bide judizialaren erabilera. Baina 
honen gainetik medioak indar katalanisten independentziarako joera deslegitimatzen du, lege 
arbitrarioak formulatzen dituztelako eta Kataluniako gizartearen gutxiengo baten nahiak 
asetzera murrizten delako bertako parlamentua. 
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La Vanguardia 

Analisi kuantitatiboa 

LA VANGUARDIA OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 9 9 0 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:8/B:1 G:8/B:1 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 37 37 0 0 0 

UNITATEEN MEZUA 7 7 - - - 

7. taula. La Vanguardia egunkariaren 2015. urteko irailaren 30eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

La Vanguardiaren egun honetako tratamendu informatiboari so eginez gero, ABC eta El Paísekin 
gertatu den modura, ikus daiteke kazetaritza-genero aniztasun baten erabilera ez duela egiten 
medio honek. 37 zutabe hartzen duten bederatzi albisteren argitalpenarekin jarraitutzat ematen 
du Masen inputazioaren gertakaria. Hamar zutabetara eginiko albiste nagusian gertakaria 
xehatzen da, eta hurrengo itemak eragile ezberdinen erreakzioak jasotzeko erabiltzen dira, oro 
har, lau edota bost zutabekoak. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

La Vanguardia Masen inputazioaren aurka aurkezten da. Egun honetako tratamendu 
informatiboa aztertu ostean, prozesu subiranistaren aldeko jarrera islatzen da egunkarian, eta 
Masen defentsa sutsua; behin baino gehiagotan inputazioa hauteskundeak egin eta bi egunetara 
gertatu izanaren salaketa ageri da. 

Egunkariak eskaintzen duen lehendabiziko albiste nagusiaren titulua ondorengoa da: “Masen 
inputazioak jokaleku katalana astindu du”; inputazioak ondorio negatiboak ekarri dituela 
iradokitzen du. Kronikaren ondoan, epaiketa Parlamentua osatu baino egun gutxi arinago egingo 
dela azpimarratzen da albiste batean. 

Hurrengo albistean Kataluniako Gobernuaren erreakzioaz hitz egiten du La Vanguardiak. Masen 
inputazioa “epaiketa politikoa” dela dio honek, eta kontsiderazio hau tituluan jarri du egunkariak. 
Azpitituluan alderdi katalan gehienek inputazioa zentsuratzen dutela azpimarratzen da, ekintza 
honen izaera bidegabea dela iradokiz. 

Orrialde berean, ondoan, Estatuko alderdien erreakzioak batzen dira. PP inputazioaz 
aprobetxatu, PSOEk hau errespetatu, eta Podemosek kritikatu egiten duela esaten da tituluan. 
Azpitituluan C´s alderdiko estatu-mailako liderra den Albert Riverari buruz esaten da, hau PPrekin 
lehian jarri dela inputazioari probetxua ateratzerako orduan: “Rivera popularrekin lehian sartu 
da Masen inputazioaren erasoan”. Titulua aseptiko samarra da, baina azpitituluak prozesu 
subiranistaren kontra dauden bi indar politikori kritika egiten die. 

Orrialde berbereko azpiko aldean, Fiskaltzari kritika egiten dio La Vanguardiak. Honek Masi 
deitzeko “presarik” ez zeukala aipatzen da tituluan, prozesu judizialean politikak eragina duela 
iradokiz. 

CUP alderdiari buruzko albiste batek alderdi honen prozesu subiranista garatzeko asmoaz 
dihardu. Hemen alderdi honen Mas ez inbestitzeko asmoa errepikatzen da, era neutral batean. 

PSOEk Masi buruz duen iritzia batzen da hurrengo albistean. “Sanchez eta Diazek bat egiten dute 
Mas ‘errudun nagusi’ bezala hartzean”. “Errua” bezalako konnotazio negatibodun termino baten 
erabilerak, PSOEren ahotan jarria, alderdi honekiko irudi txarra sustatzen du. 
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Azkenik, nazioarteko albiste bat plazaratzen du La Vanguardiak. Prozesu subiranistak garrantzia 
daukala aditzera ematen duen albiste bat da, eta Europako Batzordeko presidente den Jean 
Claude  Junckerren aipu bat jasotzen du. Zeharka onartuta dagoen errealitate bat lapsus bidez 
ihes egin diola ematen da aditzera da berriaren tituluan, alegia, I-27ko hauteskundeak 
erreferendum izaera nabarmena izan zutelakoaren iritzia: “Juncker gidoi ofizialetik atera da eta 
I-27a ‘erreferendum’ gisan kalifikatu du”. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Presidentea KJAGren [Kataluniako Justizia Auzitegi Gorena] aurrean 

La Vanguardiaren ustez, Masen inputazioa “jada olatuak dituen laku bati bota zaion beste harri 
bat” da. Ez du begi onez ikusten gertakaria, eta jazoera hau independentistei “munizio” gehiago 
ematea da. Auziaren bi alderdiak kritikatzen ditu egunkariak. Alde batetik, A-9aren kontsulta 
justifikatzen du, herritarren iritzia jakiteko ekintza modura, baina aldi berean Gobernu katalana 
“muga legaletan” mugitzen ibili zela gaineratzen du. Honi, komunikabideak “Justizia 
elkarbizitzarako oinarria dela” gehitzen dio, honek bere bidea egin behar duela azpimarratuz. 
Bestalde, La Vanguardia ez dago ados Gobernu espainiarrak hartu dituen erabakiekin; “laguntza 
judizial” gehiegi eskatzen duela dio, gaitasun politiko “urria” islatzen duelarik honek. Cataláren 
hitzak ere gogoratzen ditu, Estatuaren eragina nabarmenduz sistema juridikoan. Komunikabide 
honek argi eta garbi aitortzen du, ez Espainiako Gobernuak harturiko bidea ezta Gobernu 
katalanak harturiko bidea ez direla egokiak auzia konpontzeko: “Politika elkarrizketa da, 
negoziazioa eta ituna, eta bide honetatik soilik hel liteke bi aldeentzat eta herritarrentzat 
onargarria izango litzatekeen konponbide batera”. 

La Vanguardiak prozesu subiranistaren kontrako iritzia dauka. El Paísek bezala, gatazkaren bi 
alderdiei egiten die kritika, baina Zuzenbide Estatu baten oinarria den legearekiko errespetua 
gauza ororen gainetik defendatzen du La Vanguardiak, eta nahiz eta Espainiako Gobernuak bide 
judizialen erabilera handia egiten duela esan, arazoaren sustraia Kataluniako botere politikoen 
indarrean dagoen legalitatea kuestionatzean jartzen du. Baieztapen hau indartua gelditzen da, 
ikerketa honetarako Maria Dolores Garcíak emandako erantzunari erreparatzen bazaio: 
“Kataluniako Parlamentuaren legitimitatea hauteskundeen emaitzetatik dator, baina baita 
indarrean dagoen marko legaletik ere”. 

El Punt-Avui 

Analisi kuantitatiboa 

EL PUNT-AVUI OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 8 6 1 1 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:7/B:1 G:5/B:1 G:1/B:0 G:1/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 45 36 5 4 0 

UNITATEEN MEZUA 5 3 1 1 - 

8. taula. El Punt-Avui egunkariaren 2015. urteko irailaren 30eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

El Punt-Avui egunkariaren tratamendu informatiboa, azterturiko beste egunkariekin konparatuz 
anitzagoa da, albisteak eskaintzeaz aparte, prozesu subiranistari loturiko elkarrizketa eta 
erreportaje bana argitaratzen baititu. Sei albistetan, gertakaria interpretatu eta erreakzioak 
biltzen dira; albiste nagusiak 12 zutabe hartzen ditu, txikiagoek 3-6 zutabe bitartean hartzen 
dituztelarik. Honetaz gain, hedabideak inputazioaren testuingurua jorratzen duen eta lau 
zutabetara egina dagoen erreportaje bat eskaintzen du, eta baita bost zutabe hartzen dituen 
elkarrizketa bat, Enric Vila historialariari egina. 
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Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

El Punt-Avui egunkariak Masen inputazioa gertakari negatibotzat hartzen du. Inputazioaren 
ekintza kritikatuz, prozesu subiranistaren aldeko joera aurkezten du. Albiste nagusiak titulu 
neutro bat darama: “Mas, Rigau eta Ortega, inputatuak”. Lehendabiziko begiradan 
aseptikotasuna gailentzen da, eta beste hainbeste gertatzen da azpitituluekin: hauetan 
politikariei egotzitako delituak aipatzen dira, Gobernu katalanaren gaitzespena jasotzen da, eta 
epaiketaren eguna Lluís Companys Errepublika garaiko Kataluniako presidentearen 
fusilamenduaren egun berdinean egingo dela esaten da. 

Albiste batean Rafael Catalá Espainiako Justizia Ministroaren aipu bat garatzen da gertakari 
bezala; honen interpretazioak espainiar justiziaren politizazioa iradokitzen du: “Catalák 
errekonozitu du epaiketaren deialdia atzeratu zuela I-27a ekiditeko”. 

Beste albiste batek prozesu subiranistaren aldeko mezu argi bat plazaratzen du: “Alderdien 
gehiengo batek burugabekeriatzat hartzen du [inputazioa]”. Salaketa hau “alderdien gehiengo” 
batek egiten duela esateak prozesu subiranistaren alde ez dauden alderdiak inputazioaren kontra 
daudela adieraztea da –kontsentsu maila altu bat iradokiz-; eta “burugabekeria” hitza erabiltzeak 
gogortasuna islatzen du. 

“Ezerezak guztia adierazten duenean” da egunkariaren erreportaje bakarraren titulua. Tituluak 
berez ezer berezirik adierazten ez badu ere, azpitituluetan hedabidearen iritzia islatzen da. 
Besteak beste, Mas, Rigau eta Ortegaren inputazioak Estatuaren fama txarra sustatzen duela eta 
Kataluniako presidente bat gaitasungabetu ezin daitekeela defendatzen da hemen. 

Albiste batean CUP alderdian zabaldutako egoera berriaz hitz egiten da. Masen inputazioak CUP 
alderdiarenganako presioa bikoiztu egin duela aipatzen da tituluan. Albisteak ez du adierazten 
posizionamendu argirik. 

Beste albiste batean gizarte eragileen berri ematen du egunkariak. Biek batera emandako 
prentsaurrekoan utzitako aipu bat biltzen da tituluan: “Katalunia autonomikoa hil egin da”. 
Azpitituluan, entitateen nazioarteko bitartekaritza lanaren eskaera jasotzen da, eta baita prozesu 
subiranistak atzera bueltarik ez duelakoaren ideia. 

Behean kokatzen den albiste batean La Vanguardiak pisu handiagoa eman dion albiste bera 
batzen da, alegia, Junckerren aipua I-27ari buruz. Kasu honetan ez zaio Junckerri lapsus bat 
burutzearen akatsa egozten, La Vanguardian egiten den bezala. 

Bukatzeko, Enric Vila historialariari egindako elkarrizketa bat irakurri daiteke El Punt-Avuin. 
Prozesuak porrot egiten badu gehien sufrituko duen giza-taldea Kataluniako klase ertaina izango 
dela defendatzen du autoreak. Elkarrizketatuak prozesu subiranistaren aldeko ikuspuntua dauka, 
eta egunkaria eta bere arteko harremana erosoa da. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Ez dago eskubiderik, ezta duintasunik ere 

El Punt-Avuiren editorialean hitz gogorrak eskaintzen zaizkio Espainiako Estatuari, Masen 
inputazioagatik. Kataluniako auziaren alderdi bat gogorki zigortzen da, beste alderdia goraipatuz. 
Estatu espainiarra oso txarrak diren ezaugarriekin lotzen du El Punt-Avuik: gatazka konpontzeko 
bide politikoak erabili nahi ez izana, botere-banaketa era “lizun” batean desegitea, eta 
negoziazioa alde batera uztea eta errepresioa erabiltzea bide bakar gisa. Espainiako 
Gobernuarengan ere jartzen du arreta, honek Fiskaltzaren gainean egindako presioaren ondorioz 
etorritako inputazioa dela esanez gertatutakoa, Catalá Justizia Ministroaren hitzak gogoratuz. 
Bukatzeko, egunkariak kanpora begiratzen du, eta nazioartean prozesu subiranistaren irakurketa 
egokia egiten ari delakoaren ideia defendatzen du, bere ildo editorialean esaten dena 
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nazioarteko agenteek ere egiten duela iradokiz: “esperpento judiziala” eta “Estatuaren 
lardaskeria” da gertatzen ari dena El Punt-Avuiren ustez, eta nazioarteak badaki. 

Esan daiteke El Punt-Avuik prozesu subiranistaren aldeko iritzi argia duela. Egunkariak ez du 
eragozpenik Estatu espainiarraren jokaera kritikatzeko, eta indar katalanistengan jarrera zuri bat 
inprimatzen du, herritarren defendatzaileak izango bailiran. Ikerketa honetarako Joan Ruedak 
emandako erantzunei so eginez gero, koherentzia mantentzen da. Izan ere, berak ere gatazkaren 
erantzukizun osoa Estatuarengan jartzen du: “2006ko Estatutuaren sententziak katalanei esan 
zien Estatu espainiarrak ez zituela ziren modukoak bezala onartzen, ez zuela euren pentsatzeko 
modua onartzen, nazio gisa alegia”.  

4.3. Independentziarako bide-orriaren onartzearen hurrengo 
eguna (2015-11-10) 

Kataluniako Parlamentuak aldebakarreko independentzia prozesua abiatzeko bide-orria onartu 
zuen 2015eko azaroaren 9an. JxSí koalizioak eta CUP alderdiak babestu zuten proiektua, 72 
botorekin; PSC, CSQP, PP eta C´s kontra azaldu ziren, 63 botorekin. Alderdi katalanisten eta ez-
katalanisten banaketa eta akordio eza agerian geratu ziren, alderdi ez-katalanistetako kide 
batzuek Espainiako banderak eta Kataluniako autonomia banderak atera zituztenean, alderdi 
katalanisten kideek atera zituzten “estelada” gorri eta urdinen -bandera independentistak- 
aurrean. 

Bide-orriaren oinarria, dokumentuan esaten denez, 2015eko irailaren 27ko hauteskundeetan 
ateratako gizarte katalanaren independentziarako “agindu demokratikoa” da, eta xedea 
Kataluniako Errepublika independente bat sortzea. Dokumentuan, helburu hau lortzeko, besteak 
beste, 3 legeren onarpenak proposatzen dira, Kataluniak estatu-egitura garatu dezan: 1) 
Konstituzio bat eratu ahal izateko legea; 2) Ogasun Publiko propioa edukitzeko legea eta 3) 
Gizarte Segurantza propioa edukitzeko legea. 

ABC 

Analisi kuantitatiboa 

ABC OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 9 6 1 1 1 

UNITATEEN KOKAPENA G:9/B:0 G:6/B:0 G:1/B:0 G:1/B:0 G:1/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 36 20 4 8 4 

UNITATEEN MEZUA -9 -6 -1 -1 -1 

9. taula. ABC egunkariaren 2015. urteko azaroaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: Lanketa 
propioa. 

ABC da Kataluniako Parlamentuaren erabaki hau gehien lantzen duen egunkaria item kopuru 
mailan; hala ere, zutabe mailan hau -36 zutabe- El Punt-Avuiren atzetik geratzen da -45 zutabe-. 
Bederatzi item jorratu ditu medio honek: sei albiste, eta elkarrizketa, erreportaje eta kronika 
bana. Zortzi zutabetara eginiko albiste nagusian bide-orriaren onarpenaren interpretazioa egiten 
da, eta honi lotuta Carme Forcadell Kataluniako Parlamentuko presidenteari elkarrizketa bat 
agertzen da. Espazio mailako beste hainbeste garrantzia hartzen duen erreportaje batek 
Rajoyren gobernuaren erreakzioa biltzen du, eta gainontzeko albisteek indar politikoen, 
enpresarien eta Europar Batasunaren erreakzioez dihardute, guztiak bi zutabetara argitaratuak. 
Kronika lau zutabetara egina dago, eta Parlamentuan bizitako momentuetaz hitz egiten du. 
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Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albisteak bide-orriaren bozkaketaren gertakariaz dihardu: “Parlamentu katalanak 
Espainiarekiko «deskonexioari» ekin dio”. Azpitituluan zehaztasun gehiagoz aldeko 71 bozka 63 
bozkaren kontra egon zirela esaten da, bozkaketa “epika eta herritar alaitasunik gabekoa” izan 
zela esanez, eta Parlamentuko indar katalanisten gehiengoa ahula dela adieraziz. 

Egunkari honek Carme Forcadell elkarrizketatzen du. Bertako tituluan bide-orriak Konstituzio 
espainiarra urratzen duela azpimarratzen duten Forcadellen hitzak batzen dira, politikari 
honengan irudi txar bat inprimatuz: “Ez ditu artikulu konkretu batzuk urratzen, baizik eta 
Konstituzioaren puntu osoak”. 

Erreportaje batean Estatuak bide-orriaren onarpenari emandako erantzuna jaso nahi izan du 
ABCk. Titulua irakurriz gero, medio honek Zuzenbide Estatuaren osasun ona eta indarra helarazi 
nahi izan du: “Estatuak larrialdiz aktibatu du lege-prozesua erabaki katalana abortatzeko”. 

Albiste laburragoetan, bi zutabetara eginak, Sanchez eta Riveraren erreakzioak batu ditu ABCk. 
PSOE eta C´seko liderren iritziak biltzen dira; tituluei so eginez, ikus daiteke lehendabizikoak 
prozesu subiranistari “tirania sezesionista” deitzen diola, eta bigarrenak Gobernu espainiarrari 
babes juridikoa eskaintzen diola. Bi albisteek norabide negatibo bat markatzen dute. 

Hurrengo bi albisteak ere tamaina berekoak dira, baina batak lotura estua dauka ekonomiarekin, 
eta bigarrenak kanpo-harremanekin. Lehendabizikoan enpresarien eskaria batzen da, Rajoyri 
eginikoa, honek “desafioa” gelditu dezan. Bigarren albistean Europako Batasunaren entzungor 
egitearen ekintza negatiboa jasotzen da, exekutibo honek Kataluniako auzia Espainiaren “barne” 
kontu bat dela esaten duen albistea. 

Hurrengo albisteak hedadura handiagoa dauka, eta Masen eta CUP alderdiaren arteko 
negoziazioaz dihardu. “Mas antisistema bezala mozorrotu da, baina ez du CUP konbentzitu” da 
titulua. Masengan inkoherentzia edo akordio bat lortzeko desesperazioa iradokitzen da, eta CUP 
alderdia “antisistematzat” jotzen da, ezaugarri negatibo bat egunkariarentzat. 

Bukatzeko, kronika baten bidez Parlamentu kanpoaldean gertatutakoak kontatzen ditu ABCk. 
“Epikatik delitu eta iruzurrera” titulua dauka pieza honek eta azpitituluan jende kopuru txikia 
gerturatu zela azpimarratzen da. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Erantzuna merezi duen traizioa 

Kataluniako Parlamentuak independentziarako bide-orria onartzea oso gaizki ikusten du ABCk. 
Tituluan bertan adierazten du ekintza honen larritasuna, berau “traiziotzat” joz. Editorial 
honetan bide-orriaren onarpena “lotsagarritzat” hartzen du, eta etorkizunean hartu litezkeen 
neurriak proposatzera mugatzen da. Kataluniako Parlamentuak hartu duen erabakia “8 milioi 
biztanlek merezi ez duten engainu bat” bezala ikusten du medioak, eta legeei desobedientzia eta 
Konstituzioari erasoa adierazpen askatasunaren printzipioan onartua ez dagoela azpimarratzen 
du. Rajoy, Rivera eta Sánchezek bide-orriaren kontrako mezu bat plazaratzeko egin zuten 
agerraldiak batasun erantzun politiko apreziagarri bat suposatzen dute egunkari honentzat; 
baina aldi berean elkarrizketa borondaterik eduki ezin daitekeela dio, Zuzenbide Estatuaren 
kontra daudenak “delinkuente” bezala tratatu behar direlako. Auzitegi Konstituzionalaren bidez 
erabakia ezeztatu egin beharko litzateke, eta mekanismo polizialak martxan jarri; Estatuak 
Likidezia Autonomikoaren Hondoa baldintzatu beharko luke, finantzazioa mozteko; eta 
bukatzeko, Fiskaltzak eta Estatuaren Abokatutzak 155. artikuluak ematen dituen zenbait gaitasun 
autonomikoen ezeztapena onartu beharko lituzkete. 
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Kataluniako prozesu subiranista sustatzen duen erabaki argi eta garbia den honetan, ABC oso 
oldarkor aurkezten da editorialean, eta bere jarrera soilik ikusita ondorioztatu daiteke –eta bere 
beste editorial guztietan gertatzen den bezala- egunkari honen lerro editoriala prozesu 
subiranistaren kontra dagoela. Espainiako legearen eta batasunaren defentsa dira Kataluniako 
indar politiko katalanisten kontrako argumentuen oinarri argia, eta eraso zuzenak egiten dizkiote 
indar hauei. María Soledad Navarrok argiro zehazten du ikerketa honetarako erantzunetan 
mugak zeintzuk diren: “Kataluniako Parlamentuak Kataluniako Estatutuak ematen dion 
legitimitatea dauka, ez-nahikoa honen eskumen autonomikoetatik haratagoko legegintzarako”. 

El País 

Analisi kuantitatiboa 

EL PAÍS OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 6 6 0 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:6/B:0 G:6/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 25 25 0 0 0 

UNITATEEN MEZUA -5 -5 - - - 

10. taula. El País egunkariaren 2015. urteko azaroaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

El País bide-orriaren onarpenari espazio gutxien eskaintzen dion komunikabidea da. Sei albiste 
argitaratu ditu medioak, zeintzuek guztira 25 zutabeko espazioa hartzen duten. 6 orrialderekin 
gertakaria jarraitutzat ematen du hedabideak. Hauetan Parlamentuaren bide-orria onartzearen 
jazoeraz hitz egiten da –albiste nagusia izanik hau, bost zutabeko hedadurarekin-, eta beste 
albisteetan Estatuko eta Kataluniako indar politikoen erreakzioetaz hitz egiten da –hiru eta lau 
zutabetara plazaratuak, oro har-. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Albiste nagusiaren titulua esanguratsua da: “Parlamentua legez kanpo kokatu da”, kutsu 
negatibo argidun titulua. Parlamentuak, bide-orria onartzean legez kanpoko zerbait egin zuela 
ematen du aditzera, egunkariak ontzat hartzen dituen legeak ez errespetatuz. 

Hurengo orrialdean Parlamentuaren erabaki honek eragindako erreakzioak batzen dira. “Alderdi 
independentistek hiru lege bultzatuko dituzte inpugnazioari entzungor eginez” da albistearen 
titulua, eta alderdi katalanistei desiragarria ez den desobedientzia edota errebeldia puntu bat 
inprimatzen zaie. 

Bide-orriaren onartzearen kontrako errekurtsoa jada martxan dagoelakoaz informatzen du beste 
albiste batek. Rajoy presidentea albistearen protagonista delarik, berarengan nolabaiteko 
eraginkortasuna ematen zaiola nabari daiteke, Zuzenbide Estatuarekin batera. 

Hurrengo albistea Pedro Sanchezek hartzen du. PSOEko liderrak Rajoyri babesa eskaini ziola 
agertzen da bertan, “legea betearazi dadin”. Azken esakera honek prozesu subiranista negatiboa 
den zerbait bezala irudikatzen du. 

Masen abisua jasotzen da albiste batean, zeinak CUPi mezu bat luzatzen dion: prozesuak hondoa 
joko du akordiorik egon ezean. Albisteari erreparatzean, neutraltasuna nabaritzen zaio. 

Azkenik, albiste batean Kataluniako Parlamentuan oposizioan dauden alderdien mezu bateratu 
baten berri ematen da, alegia, Masek ustelkeria kasuei entzungor egin zielakoaren mezua. 
Korrupzioaren gaia Kataluniako auziarekin lotzerakoan, albisteak prozesuarekiko negatibotasun 
puntu bat duela ondorioztatu daiteke. 
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b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Matxinadaren aurrean, sendotasuna eta politika 

El País, arinago azterturiko editorialetan kritiko aurkezten bazen Kataluniako auziaren bi 
alderdiekin, orain gehiago posizionatzen da indar katalanisten aurka, Gobernu espainiarraren 
aurka baino. Egunkari honen aburuz gertatutakoa “Katalunia erdi baten estatu-kolpe baten 
saiakera da, lege batzuen menpe, zeintzuen bidez bere historiako autogobernu eta ongizate 
maila altuenak lortu dituen”. Esker txarreko indar politiko gisan irudikatzen ditu medio honek 
alderdi katalanistak, Artur Mas agente “pasibo” eta “inkontziente” bat dela gehituz, ilegalak 
diren ekintzak burutzen baititu eta badakielako independentziarik ez duela eskuratuko, “aho-
bakarreko ezeztapen internazionala” baizik. El País samurrago aurkezten da bide-orriaren 
onarpenaren aurrean hartu beharko liratekeen neurriei buruz. Hala eta guztiz ere, ez die bide 
sendoagoei aterik ixten. Orokorrean, “batasuna” eta “sendotasuna” behar direla azpimarratzen 
du Kataluniaren “apurketa” saiakeraren aurrean. Honi gaineratzen dio Rajoyk emandako 
erantzuna berri ona dela, legeari atxikitutako hitzak direlako eta Konstituzioaren 155. artikulua 
aplikatzeko borondatetik urrun aurkitzen direlako. El Paísek defentsa hutsak balio ez duela dio, 
eta plan bat behar dela gaineratzen du, neurri juridiko eta legalak hartuz, baina baita politikoak 
ere, berrikuntzekin. Dena den, azken lerroetan gogorarazpen bat egiten du, esanez 1978ko 
Konstituzioak onartu egiten duela Felipe VI.a Estatu buruarengan Espainiaren defentsaren 
gaitasuna eta politikaren moderatzaile eta bideratzaile funtzioak ere, salbuespenezko neurriak 
hartu behar badira. 

El País editorial honetan prozesu subiranistaren kontran argiro kokatzen da. Indar katalanistei 
eraso egiten die, eta –salbuespen gisan hartu behar delarik hau- Rajoyri hitz onak eskaintzen 
dizkio itemaren zenbait puntutan. Gainera, luze aritzen da, hain zuzen, prozesu subiranista 
gelditu ahal izateko hartu beharko liratekeen neurrietaz. 

La Vanguardia 

Analisi kuantitatiboa 

LA VANGUARDIA OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 7 6 0 0 1 

UNITATEEN KOKAPENA G:6/B:1 G:5/B:1 G:0/B:0 G:0/B:0 G:1/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 37 34 0 0 3 

UNITATEEN MEZUA -3 -3 - - 0 

11. taula. La Vanguardia egunkariaren 2015. urteko azaroaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. 
Iturria: Lanketa propioa. 

La Vanguardiak Kataluniako Parlamentuak onarturiko independentziarako bide-orriaren 
onarpena sei albiste eta kronika batekin jarraitutzat ematen du. Zazpi itemetan, beste 
egunkariekin gertatu den bezala oro har, Parlamentuaren erabakia interpretatzen da, eta alderdi 
politikoen erreakzioak biltzen dira. Albiste nagusiak hamar zutabeko hedadura hartzen du, eta 
albiste txikiagoek orokorrean tamaina erdia. Parlamentuan bizitako giroaz diharduen kronika 
xume samarra da, hiru zutabeko espazioa hartuz.  

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Egunkariak eskaintzen duen eguneko gertakari nagusiaren albistean, titulua ez da oso 
adierazkorra, gutxienez, erabilitako terminoei erreparatzen bazaie. “Parlamentuak lehendabiziko 
pausua eman du Espainiaren deskonexiorako” esaldia titulu gisa erabiliz, ez dago prozesu 
subiranistaren kontra aurkeztu diren egunkariek erabilitako “desafio” hitzik edota “sezesionista” 
kalifikatiborik; are gehiago, aipatutako ildoko egunkariek onarpena lortzeko boto-estutasuna 
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nabarmentzen duten bitartean, La Vanguardiak ez du ñabardura hau aipatzen. Pieza honen 
norabidea positiboa izango litzateke. 

Hurrengo albisteak, ordea, negatibotasun puntu bat dauka. Oposizioaren ikuspuntua batzen da 
item honetan: “Oposizioak matxinada babesteak ekar ditzakeen arriskuez abisatzen du”. 
Tituluaren mezua abisu bat da, “matxinada” bat egitearen ondorioz sor litezkeen ondorioetaz 
ohartarazten duena. 

Titulu adierazkor bat daukan kronika batean, Parlamentuan bizitako giroaz hitz egiten da. 
“Kamisetaren eguna” da artikuluaren izenburua, eta aipaturiko ganberan egon ziren 
ezberdintasun sinbolikoak dira kronika honen hizpide.  Mezu neutral bat islatzen da pieza honen 
bitartez. 

Beste albiste batean Rajoyren iritzia batzen da. “Rajoyk ziurtatu du «Katalunia ez dela inondik 
deskonektatuko»” titulupean, azpitituluak Rajoyk Zuzenbide Estatuaren medio guztiak martxan 
ipiniko dituela dio. Rajoyren sendotasuna islatzen da albiste hau irakurtzerako orduan. 
Behealdean, PSOEren jarreraz hitz egiten da; arinagoko albisteak baino garrantzia gutxiago 
hartuz, albiste honen mezuak ere negatibotasun puntu bat dauka: “PSOEk Gobernuaren 
legearekiko defentsa babesten du” da titulua, “legearen defentsan” sorturiko batasun desiragarri 
baten adierazle. 

Hurrengo albisteak espazio gehiago hartzen du. Bertan Masen eta CUP alderdiaren arteko 
negoziazioak biltzen dira, eta lehendabizikoak bigarrenari luzatzen dion “abisua” da 
nabarmentzen dena: “Masek CUPi abisatu dio inbestidura gabe prozesua hondartua geratzen 
dela”. Prozesua “hondartzeko” arriskua, kasu honetan, negatiboa dirudien egoera bat da, eta 
CUP alderdia egoera honen erantzule zuzentzat hartzen da. Neutraltasuna da inposatzen da item 
honetan. 

Bukatzeko, norabide negatibo argia duen albiste bat aipatu beharra dago. Oposizioak Masen 
diskurtsoaz duen iritziaz hitz egiten duen albistea da, eta ondorengo titulua du: “Diskurtso ziniko 
eta autokritika gabea”. Termino esanguratsu hauek oposizioaren hitzak badira ere, egunkariak 
lehen lerrora ekarri ditu, prozesu subiranistari buruzko negatibotasuna agerian utziz. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Zuzenketaren izenean 

Editorial honetan bide-orriaren onarpena kritikatu egiten du La Vanguardiak. Indar gehiago 
ematen dio kritikari konponbide posibleei baino. Egunkari honek Parlamentuaren egoera 
kritikatzen du, “txarto idatzitako” apurketa bat adosteko arazorik ez duela argudiatuz, baina 
presidente bat eta gobernu bat osatzeko ordea, bai. Bide-orria “aurrera ihes” bat bezala 
definitzen du, eta Parlamentuaren norabidea Kataluniako gizartearen %8,2 batek soilik 
bideratzen duela defendatzen du –CUPen ordezkariak-. Gainera, bide-orri hau, Konstituzioaren 
kontra joateaz aparte, Europako ordenetik at kokatzen dela nabarmentzen du. Erabaki bidezkoa 
ez dela, eta I-27an bozkatu ez zela defendatzen du La Vanguardiak. Gizarte katalana autonomia 
gehiago edukitzearen aldekoa dela dio. Zuzenketa baterako denbora dagoela azpimarratzen du, 
eta gehiengo soziala dagoela azpimarratzen du, atzera buelta egiteko. Gainera, Rajoyren Auzitegi 
Konstituzionala martxan jartzeko erabakia “proportzionaltasunaren” printzipioarekin aplikatu 
beharra daukala defendatzen du medioak. 

La Vanguardiak txarto ikusten du Kataluniako Parlamentuak onartutako bide-orria. Hau aurrera 
eraman duten indar politikoak kritikatzen ditu, eta gizarte katalanaren nahiei ez obeditzea 
leporatzen die. Honen harira, eta María Dolores Garcíari jarraiki, testuan zehar JxSíri egiten zaion 
CUParenganako morroitza kritika ikerketa honetarako lortu diren galderen erantzunetan present 
dago baita ere: “Guztiz kontra aurkeztu nintzen Artur Masek presidentzia uzteko erabakiarekin, 
Parlamentuan apenas 10 diputatu dituen alderdi politiko baten xantaiaren ondorioz”. 
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El Punt-Avui 

Analisi kuantitatiboa 

EL PUNT-AVUI OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 8 5 0 2 1 

UNITATEEN KOKAPENA G:8/B:0 G:5/B:0 G:0/B:0 G:2/B:0 G:1/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 45 30 0 13 2 

UNITATEEN MEZUA 8 5 - 2 1 

12. taula. El Punt-Avui egunkariaren 2015. urteko azaroaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. 
Iturria: Lanketa propioa. 

El Punt-Avui Kataluniako auzia gehien lantzen duen egunkaria da egun honetan, ez item mailan 
baina bai zutabe kopuru mailan. Bide-orriaren onarpenaren eguna bost albiste, bi erreportaje 
eta kronika batekin jorratzen du hedabide honek, arinagoko medioekin konparatuz, kazetaritza-
genero aniztasun handiago bat eskainiz. Hedadura gehien hartzen duten itemak gertakari 
nagusiari buruzko albiste zentrala –bederatzi zutabetara egina- eta Parlamentuan bertan Masek 
eginiko diskurtsoari buruzko erreportajea –hamar zutabetara egina- dira. Beste egunkariek 
egiten duten bezala, albiste txikiagoak –medio honetan oro har sei zutabetara eginikoak- indar 
politikoen erreakzioak batzeko erabili dira, eta beste erreportajea hiru zutabetara idatziriko pieza 
soil bat da, zeinetan nazioarteko medioek bide-orriaren onarpena nola jaso duten kontatzen den. 
Kronikak Parlamentu kanpoaldean bizitako giroaz dihardu, eta bi zutabeko espazioa hartzen du. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

“Deskonexioa gobernurik gabe” da albiste nagusiaren titulua. Prozesu subiranistaren aldeko 
mezu bat eta gobernu faltaren kezka aditzera ematen da tituluaren bitartez. 

Kronika Parlamentu kanpoan batutako jendearen ingurukoa da. “Arrosondoak eta trufak” 
tituluarekin El Punt-Avuik kanpoaldean bildu zen jendearen ideologia-alderatzea egin nahi izan 
du. Katalanistak “arrosondo” bezala identifikatuz, eta prozesu subiranistaren aurka azaldutakoiei 
“trufagile” deituz, egunkariaren posizionamendua argiro ikusten da pieza honekin. 

Albiste batekin CSQP koalizio ezkertiarra kritikatu nahi izan du egunkari honek. Koalizioko kide 
batek bozketan abstentzioa bozkatu nahi zuen, eta taldean “tentsioa areagotu” egin zela dio 
itemaren tituluak. 

Hurrengo albistea Rajoyri buruzkoa da. Honek Auzitegi Konstituzionalaren “makina” martxan 
jarri duela dio tituluan. Auzitegia gobernu bateko presidentearen menpe egongo balitz bezala 
irudikatzen du albisteak. 

Erreportaje batean bide-orriaren onarpenak nazioarteko medioetan izan zuen eraginaz hitz 
egiten da. “Hausturaren hasierak mugak gurutzatu ditu” titulupean, pieza hau prozesu 
subiranistaren aldekoa da argiro, prozesuak munduan oihartzuna izaten ari duelakoaren ideia 
azpimarratuz. 

Hamar zutabetara dagoen erreportaje batean Artur Masen diskurtso baten sintesia aurkezten 
da. “Akordiorik gabe, programa hondartu egiten da”. Masen aipu hau erabiltzen da titulu gisa, 
eta batez ere CUP alderdiarenganako mezu bat da, honengan jarriz prozesu subiranistaren 
arrakastaren erantzukizuna. 

Hurrengo orrialdean CUP alderdiari buruzko albiste bat jasotzen da. Hemen indar politiko honen 
prozesuarekiko konpromisoa azpimarratuta geratzen da, honek aurrera egingo duela esaten 
baitu, “edonor delarik berau egiten duena”, Masi erreferentzia eginez. 
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Azkenik, ERCko Joan Tardá eta Gabriel Rufianen mahai-inguru batean egindako adierazpenei 
buruzko albiste bat plazaratzen du El Punt-Avuik. Prozesu subiranistaren eta akordio bat 
lortzearen aldeko posizionamendua argi geratzen da, politikarien diskurtsotik ondorengo ideia 
ateratzen duenean egunkariak titulu gisa: “Hauteskunde berri batzuk «hondamendia» izango 
liratekeela dio ERCk”. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Historiak ez die zalantzatiei itxaroten 

El Punt-Avuik positiboki fokatzen du Kataluniako Parlamentuak onarturiko bide-orriaren 
onarpena. Hau Kataluniako 300 urteko historian inoiz eman ez den pausu bat bezala irudikatzen 
du, era “legitimo eta demokratiko” batean gauzatua. Bide-orriaren bitartez zabaltzen den 
independentzia prozesuari egunkariak “deskonexioa” deritzo. Editorial honetan komunikabide 
honek indar gehiago jartzen du etorkizun hurbilean etor litekeen “arriskuan”. Indar politiko 
katalanengan “beti izan duten ezgaitasun kroniko bat” seinalatzen du, ezgaitasun bat, zeinak 
“garaipenak ikusmira estrategiko eta inteligentzia politikoz ez kudeatzea” eragiten duen. 
Horregatik El Punt-Avuik etorkizunean egin beharreko berebiziko gauza presidente bat 
inbestitzea dela dio, ekintza honi egiten baitio erreferentzia arinagoko baieztapenaren bitartez. 
Presidente bat ez inbestitzeak prozesua “ukitua” utziko luke. 

Editoriala irakurri ostean, El Punt-Avui argiro aurkezten da prozesu subiranistaren alde. 
Independentzia desiragarria den helburu bat da, eta prozesua beraz, defendatu egin behar den 
zerbait bezala irudikatzen du. Are gehiago, independentzia gauzatzeko “arriskuak” daudela 
esaterakoan, prozesua positiboa dela ondorioztatu daiteke El Punt-Avuirentzat. Joan Ruedak 
ikerketa honetarako errekonozitzen du eskoziar erarako erreferendum baten alde dagoela, baina 
hala eta guztiz ere, eta kontutan izanda prozesu subiranistaren xedea erreferendum lotesle bat 
lortzea dela, Katalunian kontsulta bat burutzearen defentsa egiten du Ruedak nolanahi. 

4.4. Espainiako Auzitegi Nazionalaren bide-orriaren 
baliogabetzearen hurrengo eguna (2015-11-12) 

Kataluniako Parlamentuak onartutako aldebakarreko independentziarako bide-orria atzera bota 
zuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, inkonstituzionaltzat joz. Bi egun besterik ez ziren igaro 
bide-orri honen onarpenetik Kataluniako Parlamentuan, Auzitegi Konstituzionalak gelditzeko 
erabakia hartzeko. Gobernu zentralaren eskakizunaren ondorioz, aipaturiko auzitegiak atzera 
bota zuen dokumentua, eta Gobernu katalaneko 21 karguri abisu bat luzatu zien, epaia ez 
obeditzeagatik etor zitezkeen ondorioak nabarmenduz. 

Kataluniako Gobernuak, bere aldetik, Auzitegi Konstituzionalaren erabakia atera bezain pronto, 
mezu bat kaleratu zuen esanez ez zuela epaia errespetatuko eta proiektuarekin aurrera segituko 
zuela, Kataluniako gizartearen borondateak hala eskatzen baitzuen. 
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ABC 

Analisi kuantitatiboa 

ABC OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 8 7 1 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:7/B:1 G:6/B:1 G:1/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 29 25 4 0 0 

UNITATEEN MEZUA -6 -5 -1 - - 

13. taula. ABC egunkariaren 2015. urteko azaroaren 12ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: Lanketa 
propioa. 

ABC egunkaria da Auzitegi Konstituzionalaren erabakiaz luzeen diharduen egunkaria arlo 
informatiboan, item kopuruari dagokionez gutxienez. Zortzi piezarekin, atzean uzten ditu La 
Vanguardia (bost item),  El País (lau item) eta El Punt-Avui (lau item). Dena den, zutabe mailako 
hedaduran El Punt-Avuiren atzean -35 zutabe- gelditzen da ABC -29 zutabe-. Sei zutabeko albiste 
nagusiak Auzitegi Konstituzionalaren erabaki eta abisuaz dihardu, lau zutabetara plazaraturiko 
albiste txikiagoek enpresa munduko, ekonomia mailako eta politika mailako erreakzioak biltzen 
dituztelarik. Elkarrizketa bat ere badago, orri oso bat hartzen duena eta lau zutabetara egina 
dagoena, zeinak Rafael Catalá justizia ministroaren hitzak biltzen dituen. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albistean mehatxua eta jarrera ezkorra nabarmentzen dira. Mehatxua, albisteko 
tituluan Auzitegi Konstituzionalaren abisua –Mas eta Forcadelli eginikoa, desobedituz gero 
delitua egingo luketela esanez- jasotzen baita lehendabizi, gertakariaren oinarri den 
sententziaren aurretik. 

Bigarren albisteak beste hainbeste iradokitzen du. “Desobedientziaren ondorioak orain hasten 
dira” esaldiarekin, Estatuak hartu lituzkeen neurriei buruz hitz egiten da. Azpitituluan termino 
esanguratsuak ere ez dira falta: Justiziak “arma” penalak prest dauzkala dio albisteak, 
“errebeldia” ekintza posibleen aurrean. 

Hurrengo albistean Rajoyren hitzak batzen dira, honek bide-orriari buruz duen iritzia bilduz. Bide-
orriak “demokraziarekin bukatu” nahi duela dio Rajoyk, Kataluniako prozesu subiranista 
antidemokratikoa den zerbait bezala irudikatuz honela medioak. Orrialde beraren azpialdean 
Albert Riveraren hitzak batzen dira, esanez Rajoyren gobernuak egin zuen berdina egingo 
lukeela. 

Hurrengo albisteak PSOEren iritziaz dihardu, eta alderdiko baroiek PPren gobernuaren estrategia 
babesten dutela azpimarratzen da tituluan. 

Elkarrizketa Rafael Catalá Espainiako Justizia ministroari eginikoa da. Honek ez du Kataluniako 
prozesu subiranistari buruzko iritzi onik, eta iritzi hau babestuta geratzen da elkarrizketaren 
titulua eta azpitituluarekin. Tituluan Fiskaltzaren interbentzioaren prestutasuna nabarmentzen 
da indar subiranistek har lituzketen “trikimailu” ororen aurrean martxan jartzeko, eta 
azpitituluan aukera oro ikertu dituela esaten da, neurri “bat bera ere” baztertu barik. Azken 
honek indar bidezko interbentzioa legitimoa izan daitekeela iradoki dezake. 

Hurrengo albistea ez da izaera politiko hutsekoa, baina Kataluniako auziarekin zuzenki lotua 
dago. Mossos d´Esquadra polizia gorputzak egungo legeak soilik errespetatuko dituela esaten da 
azpitituluan, tituluak ondorengoa dioelarik: “Funtzionarioek beste zartada bat eman diote 
independentziari ”. 
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Azkenik, albiste batek CUP alderdiaren jarrera deskribatzen du Mas hautagaiarekiko. CUPek 
azken honen akordio proposamenari ezetz esan dioela esaten da, era aseptiko batean. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

AKak [Auzitegi Konstituzionala] bidea markatu dio Artur Masi 

ABCk bide-orriaren atzera botatzea gertakari positibo bezala ikusten du. Egunkariak Auzitegi 
Konstituzionala eta Estatua txalotzen ditu, Kataluniako Parlamentua kritikatuz. Kataluniako 
Parlamentuaren gehiengoak hiritarren gehiengo bat ordezkatzen ez duela dio ABCk, eta xantaiaz 
eta intsumisioaz jokatzen duela dio. Auzitegi Konstituzionalaren erabakia ekintza normal bat dela 
azpimarratzen du, eta bide-orriak justifikazio politikorik ez daukala nabarmentzen du, 
etorkizunean delitu gehiago egiteko balioko duen dokumentu bat bezala irudikatuz. Bide-orriari 
“aberrazio ilegal” deitzen dio medioak, bost urtetan hiru inbestidura eduki dituen parlamentu 
“ahul” baten fruitu. Bestalde, Estatua sendo irudikatzen da, argudiatzen baita Estatuari indarra 
ematen diola Auzitegi Konstituzionalaren aho-bakarreko erabaki honek. Zuzenbide Estatuaren 
legitimitatea gailendu behar dela dio, independentistek “makinaria bortxatuko dutelako talka 
instituzional bat aurrera eramateko”. Honekin batera egunkariak Konstituzioaren 155. 
artikuluaren aplikazioa gogoratzen du baita ere. Auzitegi Konstituzionalaren abisua ekartzen du 
gogora komunikabideak baita ere, prozesu subiranista aurrera eramateko ardura duten 
politikariak kargugabetuta bukatu dezaketen abisua, alegia. 

ABCk prozesu subiranistaren kontrako jarrera aurkezten du. Editorial honetan, aurrekoen 
antzera, Estatuaren indarra azpimarratzen du, eta honen sendotasunean jartzen du indarra 
etorkizunean auzia konpondu ahal izateko. Bestalde, Kataluniako Parlamentua gogor kritikatzen 
du egunkariak, prozesu subiranistaren sustatzailea, hain zuzen. María Soledad Navarrok 
emandako ikerketa honetarako erantzunetan Auzitegi Konstituzionalaren lana azpimarratzen du: 
“Auzitegi Konstituzionalak beraren kargu utzitako lana betetzen du, eta hain zuzen lan honek 
ematen dio ‘izateko arrazoi’”. 

El País 

Analisi kuantitatiboa 

EL PAÍS OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 4 4 0 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:3/B:1 G:3/B:1 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 18 18 0 0 0 

UNITATEEN MEZUA -3 -3 - - - 

14. taula. El País egunkariaren 2015. urteko azaroaren 12ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

El País egunkariak ABCk baino trataera soilagoa eskaini dio Kataluniako auziari egun honetan. 
Albisteak bakarrik landu ditu, eta aztertutako egunkarien artean gertakariari espazio gutxien 
eskaintzen dion medioa da; Kataluniako auzia hiru orrialdetan sartzen da, eta lau albiste 
okupatzen ditu, 18 zutabeko hedadura hartuz. Auzitegi Konstituzionalaren erabakia eta abisua, 
Kataluniako Gobernuaren erreakzioa, Espainiako Gobernuaren erreakzioa eta CUP alderdiari 
buruzko albiste bat dira hedabide honen egun honetako edukia.  
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Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albistean, ABC egunkariak egin duen bezala, Auzitegi Konstituzionalak luzatutako 
“abisuak” hartzen du garrantzia handiagoa sententziak berak baino. Tituluan prozesu 
subiranistaren kontrako joera nabari daiteke: “Legeari ez ikusiarena egiteagatik esleitu dakiekeen 
zigorraz abisatu die Auzitegi Konstituzionalak 21 kargu politiko katalani”. 

Orrialde berberean baina behealdean, Kataluniako Gobernuaren erantzuna argitaratu du El 
Paísek. Azpitituluan Neus Munté Kataluniako Gobernuko presidenteordearen hitzak jasotzen 
dira, zeintzuek hartutako erabakia “Parlamentuaren mandatua” dela esaten duten. Bi indar 
politikoen arteko talka islatzen du El Paísek orrialde honetan beraz, baina batari besteari baino 
espazio gehiago eskainiz. Posizionamendu negatibo bat jorratzen du Kataluniako auziarekiko. 

Hirugarren albisteak Rajoyz dihardu. Tituluan politikari honen hitzak biltzen dira, aipu konkretu 
bat nabarmenduz, “subiranistek demokraziarekin bukatu nahi dutela” dioten hitzak. Esaldi 
honek konnotazio negatiboa dauka prozesu subiranistarekiko. 

Azken albistean ez da Auzitegi Konstituzionalari buruzko gertakaria garatzen, baizik eta Mas 
hautagaia eta CUP alderdiaren arteko akordio saiakerak. Masen CUPenganako esku-luzatzea da 
tituluaren oinarria: “Mas CUPen babesaren bila dabil, bere presidente-boterea eskuordetuz”. 
Albiste honek ez dauka kutsu ez positibo ez negatiborik. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Infernu dinamika 

El País zorrotz ageri da Auzitegi Konstituzionalaren erabakiaren alde, eta bere posizionamenduan 
gogortze bat nabari zaio, elkarrizketarako bidea geroz eta agortuagoa ikusten baitu. 
Pentsamendu independentistaren kontrako eraso zuzenak irakurri daitezke El Paísen editorial 
honetan. Independentzia erromantizismoa ez dela dio komunikabide honek, eta independentzia 
prozesua “odol-huste” bat dela nabarmentzen du. Gaineratzen du, proiektu hau aurrera eraman 
duten politikariak “ardurabage” batzuk direla, eta hori dela gatazkaren jatorria hain zuzen; honi 
gehitzen dio kargudun hauek –Mossos d’Esquadra poliziak barne- abisatuta daudela etor 
litezkeen ondorioengatik. Ez dago elkarrizketarako tokirik El Paísen ustez jada: “Beste bideak 
agortuta, orain sezesionismoari erantzun proportzional bat emateko ordua da”. Politika alde 
batera utziz, auzitegien txanda dela irizten du komunikabideak. Hala eta guztiz ere, testu guztian 
zehar gogor eta zorrotz aurkeztu arren, amaieran negoziazioaren alde egiten du, betiere 
negoziatzen duten agenteak legearen barruan badaude eta Konstituzioa errespetatzen badute –
kasu honetan indar katalanistek ez dituzten ezaugarriak–. 

Editorial honetan El Paísek Kataluniako auziaren alde bat gogorki zigortzen du, eta beste aldearen 
jarrera ona azpimarratzen du. Honek erakusten du argi eta garbi komunikabide hau prozesu 
subiranistaren kontra azaltzen dela. Indar katalanistak txarto ekiten daudela esanez, eta ondorio 
negatiboak jasan ditzaketela esanez, prozesu subiranista arriskutsua eta desiragarria ez den 
zerbait bezala irudikatzen du medioak. 
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La Vanguardia 

Analisi kuantitatiboa 

LA VANGUARDIA OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 5 5 0 0 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:4/B:1 G:4/B:1 G:0/B:0 G:0/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 28 28 0 0 0 

UNITATEEN MEZUA -1 -1 - - - 

15. taula. La Vanguardia egunkariaren 2015. urteko azaroaren 12ko alderdi informatiboaren trataera. 
Iturria: Lanketa propioa. 

La Vanguardia egunkaria ere ez da sakon aritu Auzitegi Konstituzionalaren sententziaz. El Paísen 
atzetik, egunkari hau da jazoera gutxien landu duena. Bost albiste jorratuz jarraitutzat ematen 
du aipaturiko gertakaria. Sei zutabe hartzen dituen albiste nagusia organo judizial honen 
erabakiaz dihardu, beste albisteak -oro har bost zutabetara eginikoak- Espainiako eta Kataluniako 
Gobernuen, eta indar politiko ezberdinen erreakzioak batzeko erabili diren bitartean. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

La Vanguardiak eginiko trataera informatiboak ez du arinago aztertutako bi egunkariek 
erakusten duten prozesu subiranistarekiko jarrera negatibo zorrotza. Lehendabiziko albistean, 
Auzitegi Konstituzionalak luzatutako “abisuak” presentzia dauka, baina bide-orria ezeztatzen 
duen sententziak pisu handiagoa dauka tituluan “abisuak” baino. Mehatxu kutsuak pisu txikiagoa 
dauka egunkari honetan; hala eta guztiz ere, Kataluniako Parlamentuan adosturiko bide-orriari 
“erabaki apurtzaile” deitzen zaio, eta honek konnotazio negatiboak dauzka. 

Hurrengo albistean Gobernu espainiarraren erreakzioaz dihardu La Vanguardia. Titulu gisan 
Rajoyren adierazpenak batzen dira zeharka, Kataluniako Parlamentuari demokraziarekin 
bukatzeaz salatzeko hitzak. “Demokraziarekin bukatzea” negatiboa kontsidera daitekeen ekintza 
bat da, baina aldi berean Rajoyk egiten duen ekintza Kataluniako Parlamentua “salatzea” dela 
dio, eta hori ez da positiboa. Norabide neutrotzat hartu da albiste hau. Behealdean Kataluniako 
Gobernuaren erantzuna dago. Espazio eta garrantzia gutxiago hartuz, gobernu honen “mandatu 
demokratikoa” jarraitzeko beharra azpimarratzen da albisteko tituluan. 

CUP alderdiaren ezezkoa ere present dago albiste mailan. Masen presidentzia diluitzeko 
eskaintzari ezetz esatea, “azken eskaintza” bati ezetz esatea bezala irudikatzen da. Albiste honek 
CUP alderdiarekiko irudi txarra zabaltzen du, baina ez da beste hainbeste gertatzen prozesu 
subiranistaren ideiarekiko, orokorrean. 

Azkenik, PSOEren jarreraz hitz egiten da albiste batean. Prozesu subiranistarekiko ikuspuntu 
positiboa islatzen da. “PSOEk Rajoyrekin filak ixten ditu ‘odol-galtzea’ bukatzeko” da titulua, eta 
“odol-galtzea” bezalako terminoa negatiboa da, baina hau ez da egunkariaren hitzetan jartzen, 
PSOE alderdiarengan baizik. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Legearen inperioa eta politikaren inperioa 

La Vanguardiak bide-orriaren ezeztapena gertakari normal eta positibotzat hartzen du, baina El 
País eta ABCrekin konparatuz, espazio gehiago ematen dio elkarrizketari Kataluniako auziaren 
konponketarako. La Vanguardiak eraso egiten dio alderdi katalanistek Parlamentuan harturiko 
erabakiari, eta bide-orria Konstituzioaren kontrako “desafio zuzen” gisan kalifikatzen du, guztiz 
aurreikusgarria zen Auzitegi Konstituzionalaren ezeztapena normaltzat hartuz. Egunkari honek 
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dio independentziaren mugimendua sustatzen duten pertsonak “ahuldade” egoeran aurkitzen 
direla, ez baitute presidente bat inbestitzeko gaitasunik, eta bide-orriak bultzatzen duen 
independentzia prozesuak aurrera egiten badu ahuldade handiagoan egongo direla iradokitzen 
du. Dena den, komunikabide honek Gobernu zentralari mezu bat bidaltzen dio, judizializazioaren 
bidea egokia ez dela iradokiz –eta bide hau beti hartzen duela esanez-. Honen harira, 
etorkizunean mota honetako bidea ez segitzea proposatzen du egunkariak. Legearen erabilerak 
auzi hau konpontzeko “neurritua” izan behar duela azpimarratzen du. Honetaz aparte Rajoyren 
gobernuari “proaktiboa” izatea eskatzen dio, honek “autonomia mailako eboluzioa geldi ez 
dezan”. 

Oro har, La Vanguardia prozesu subiranistaren kontra azaltzen dela ondoriozta daiteke editorial 
hau irakurtzerakoan. Rajoyren gobernuari negoziazio bideak eskatzen badizkio ere, arazo edo 
gatazkaren jatorria indar katalanistengan jartzen segitzen du egunkariak. Independentziarako 
bide-orriak ahuldadea erakusten duela eta Parlamentuko gehiengoak ahuldadea iradokitzen 
duela esaterakoan, prozesu subiranista negatiboa den zerbait dela ematen du aditzera 
komunikabide honek. María Dolores Garcíak ikerketa honetarako erantzun dituen galderetan 
aitortu egiten du Kataluniako Parlamentuak erreferendum bat antolatu ahalko lukeela,  baina 
hau beti egin beharko litzatekeela ezarritako marko legalaren menpe, bestela onargarria izango 
ez litzatekeela dio. 

El Punt-Avui 

Analisi kuantitatiboa 

EL PUNT-AVUI OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 5 4 0 1 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:4/B:1 G:3/B:1 G:0/B:0 G:1/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 35 30 0 5 0 

UNITATEEN MEZUA 5 4 - 1 - 

16. taula. El Punt-Avui egunkariaren 2015. urteko azaroaren 12ko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

Auzitegi Konstituzionalaren sententziari buruz item kopuru handia ez du jorratzen El Punt-Avuik 
-5 pieza-, baina prozesu subiranistari zutabe mailan hedadura handiena eskaintzen dion 
egunkaria da hau 35 zutaberekin. Prozesua bost itemetan zehar garatzen bada ere, aipaturiko 
gertakaria albiste bakar batean soilik azaltzen da, albiste nagusian hain zuzen ere, 12 zutabekoa. 
Erreportajeak Mas politikariaren diskurtsoak azken urteetan eduki izan duen garapenaz hitz 
egiten duen bitartean –bost zutabetara egina-, beste hiru albisteek gertakari anitzak jorratzen 
dituzte: CUPen ezezkoa Masen eskaintzari, Parlamentuaren presidente bat inbestitzearen 
beharra, eta ERC eta CDC alderdien eurodiputatu gabe geratzeko arriskua –orokorrean sei 
zutabetara argitaratuak-. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albistean agertzen da Auzitegi Konstituzionalaren erabakia. La Vanguardiak 
egiten duen antzera, hemen lehendabizi bide-orriaren atzera-botatzeak du presentzia tituluan, 
eta ondoren 21 kargu politikori luzatutako abisuak. 

CUP alderdiaren ezezkoa bigarren albiste nagusia da. Masen eskaintza eta CUP alderdiaren 
ezezkoa era aseptiko batean irudikatzen dira tituluan, baina azpititulu batean Baños CUPeko 
buruzagi bat “mugitu” egin ez dela dio, alderdi honekiko iritzi txarra adieraziz egunkariak. 
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Medioak gobernu baten eratzearen beharra azpimarratzen du albiste baten bitartez, zeinak 
dioen Kataluniako Parlamentuak ezin dituela legerik egin presidenterik inbestitu gabe. Titulu 
honekin prozesu subiranista aurrera eramateko nahia ematen da aditzera. 

Artur Masi buruzko erreportaje bat dago, zeinak politikari honen diskurtsoen balorazio bat egiten 
duen, atzera begirada baten bitartez. “Eskalada diskurtsiboa” tituluarekin, denboran zehar 
igotzen joan den tentsio bat islatzen du, Kataluniako egoera politikoak jasan izan duen berbera 
urteetan zehar, egunkariaren aburuz. 

Bukatzeko, Europako Banku Zentraleko Vítor Constâncio presidenteordearen hitzak batzen ditu 
hedabideak albiste batean, prozesu subiranistaren kontrako agenteek luzatutako argumentu bati 
aurre eginez: “EBZak dio prozesuak ez duela berreskurapenean eragiten” aipua batzen da 
tituluan, eta honen bidez egunkariak defendatu nahi du prozesu subiranista ez dela ekonomikoki 
arriskutsua. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Katalunia mehatxupean 

El Punt-Avui argiro posizionatzen da bide-orriaren ezeztapenaren kontra, eta Estatu espainiarra 
gogorki kritikatzen du, indar katalanistak babestuz. Gobernu espainiarrak “beso judiziala” 
martxan jarriko duela dio, “herriaren borondateak martxan jarritako deskonexio deklarazioa” 
eteteko. Segituan, justizia espainiarrak prestigioa galdu duela nabarmentzen du, errespetua 
eskatzen duelako baina, aldi berean, manipulatua izatea onartzen duelako, Estatuaren partetik. 
Arazoa lege mailakoa delakoaz duda egiten du El Punt-Avuik, eta legitimitatearen planoa sartzen 
du editorialean. Demokratikotasuna Kataluniako Parlamentuaren gehiengoan jartzen du 
egunkariak, autodeterminazioa justifikatuz; eta segituan gobernua osatzeko beharra 
azpimarratzen du, independentzia prozesua ez “hondartzeko”. 

Ondorioz, esan daiteke El Punt-Avui prozesu subiranistaren alde agertzen dela. Gobernu 
espainiarra kritikatu egiten du eta Estatuak legea bere nahietara erabiltzen duela nabarmentzen 
du. Aldi berean, Kataluniako Parlamentuan legitimitatea jarriz, eta honen indarra gizarte 
katalanean dagoela esanez, prozesu subiranistaren aldeko jarrera argia erakusten du. Herritarren 
iritzia demokraziaren funtsa dela baita ere azpimarratzen du Joan Ruedak bere erantzunetan: 
“Demokraziaren oinarria da, ezta? Jendearen gehiengo zabal batek antolakuntza eredu berri bat 
eskatzen badu, Parlamentuak gizartearen isla izan beharra dauka”. 

4.5. Mas presidentearen dimisioaren hurrengo eguna (2016-01-
10) 

Artur Mas Kataluniako presidentziarako JxSí koalizioaren hautagaiak dimisioa aurkeztu zuen 
2016ko urtarrilaren 9an. Aldebakarreko independentzia prozesua betetzeko, koalizioak CUP 
alderdiaren beharra zeukan, eta honen baldintza izan zen Mas presidente ez izendatzea. 

Independentziarako bide-orria beteko zuen gobernu bat osatzeko bidean, JxSí eta CUP alderdien 
artean negoziazioak eta liskarrak eman ziren. JxSíren aldetik Masi babesa baldintzarik gabekoa 
zen; CUP alderdian, aldiz, politikari honen aldentzea eskatzen zen beharrezko baldintza gisa. 
Azken hilabeteetan hauteskunde berriak egiteko aukera bueltaka egon zen Kataluniako sistema 
politikoan, JxSí eta CUP akordio batera heldu ezean; eta desadostasunaren oinarrian Mas zegoen. 
Azkenean, Artur Masek dimisioa aurkeztu behar izan zuen, CUP alderdiaren eskaera betez eta 
JxSíren kaltetan. 
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ABC 

Analisi kuantitatiboa 

ABC OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 4 3 0 1 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:4/B:0 G:3/B:0 G:0/B:0 G:1/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 16 14 0 2 0 

UNITATEEN MEZUA -4 -3 - -1 - 

17. taula. ABC egunkariaren 2016. urteko urtarrilaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

Artur Masen dimisioari espazio gutxien eskaintzen dion egunkaria da ABC, tratamendu 
informatiboari dagokionez gutxienez. Lau item lantzen ditu egunkariak Kataluniako auziaren 
inguruan, La Vanguardiaren antzera, baina azken honen tratamendu informatiboak 18 zutabe 
hartzen dituen bitartean, ABCk prozesu subiranistari eskainitako espazioak 16 zutabe hartzen 
ditu besterik ez. Hiru albiste eta bi zutabedun hedadurako erreportaje batekin –Kataluniako 
Gobernuaren Presidente berria izango zen Carles Puigdemonti buruzkoa- jarraitutzat ematen du 
gertakaria. Albiste nagusia sei zutabetara eginda dago, eta Masen dimisioari buruzkoa da; beste 
bi albisteak ordea, Espainiako Gobernuari eta ekonomia katalanari eskainita daude, biak lau 
zutabetara argitaratuak.  

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albisteari erreparatuz gero, titulu aseptiko samarra atzeman dakioke; bertan 
Masen dimisioa gelditu nahi ez den “prozesu” bat salbatzeko jazo dela esaten da, era soil batean. 
Goi-tituluak, ordea, esanahi mailako karga askoz handiagoa hartzen du: “Desafio subiranistak 
bere sustatzailea birrindu du”. Esaldi honetan aditzera ematen dena, kolektibo batek abiatutako 
prozesua salbatzeko ausarkeriazko edozer egiteko gai delakoaren ideia da. 

Erreportajeak hurrengo batzar parlamentarioan izendatuko den hautagaiaren soslai bat egiten 
du, Carles Puigdemontena, alegia. “‘Inbasoreen’ kontrako alkatea” titulua erabiltzen da item 
honentzako, Puigdemontengan irudi negatibo bat iradokiz, “inbasore” terminoarekin aditzera 
ematen baita Puigdemontek irudi txarra daukala espainiarrekiko, eta baita ezberdintze 
muturrekoa egiten duela ere –gerra kutsukoa- katalanen eta espainiarren artean. 

Bigarren albistea laburragoa da, eta Espainiako Gobernuaren ingurukoa da. Tituluan Gobernuak 
legea “errespetarazi” egingo duela ziurtatzen duela esaten da. Albisteak Espainiako 
Gobernuarengan sendotasuna inprimatzen du.  

Azkenik, 4 zutabetara eginiko ekonomia izaerako albiste bat dago, zeinak nabarmentzen duen 
Kataluniak independentzia lortuz gero 23.000 milioi euroko galera izango lukeela. Azpitituluan 
prozesu subiranistaren kontrako ikuspuntua indartzen da, esaten denean Kataluniako Gobernuak 
8.000 milioi euro baino gehiago aurreztu dituela Estatuari esker, Europatik datorren zorra ez 
ordainduz. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Separatismoak Artur Mas sakrifikatu du 

ABC kritiko ageri da Masen dimisioaz, hau gertatzearen ondorio zuzena Puigdemonten 
presidente izendatzea delako eta hau negatiboki ikusten duelako. Dimisioa indar katalanistei 
eraso egiteko erabiltzen du egunkariak: JxSí “CUPen eskuetan” geratu dela dio, ezker muturreko 
alderdi batengan hain zuzen; alderdi bat zeinaren eredu politikoa “asanblearioa, totalitarioa, 
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bankaren eta ekonomiaren sektore estrategikoen nazionalizatzailea, komunikabideen 
kontrolatzailea eta antieuroparra” den, ezaugarri oso negatiboak medio honentzat. Masen 
dimisioa indar katalanisten “mugimendu agoniko” bat da komunikabide honen ustez. 
Puigdemont etorkizuneko presidentea eta agintaldi osoa negatiboa izango direla irizten du ABCk. 
Politikari hau “demokrazia ordezkagarriaren apurtzaile izan diren mugimendu sozial 
asanblearioen ordezkari zuzena” da, eta CUPen “peoi” gisan irudikatzen du egunkariak. Honi 
segika, Katalunia “kale-asanblada” bat bezala gobernatu ezin daitekeela defendatzen du 
medioak, iradokiz Puigdemont ez dela gai exekutibo hau zuzentzeko. Bukatzeko, ABCk 
Konstituzioaren 155. artikulua aplikatzea zilegi dela gogoratzen du, beraren erabilera 
justifikatzen duelarik esaten duenean “Espainiaren batasuna jokoan dagoen talka bat datorrela 
orain”. 

Argi eta garbi, ABCren jarrera prozesu subiranistaren kontrakoa da. Masen dimisioaz iritzi zuzen 
bat ematen ez badu ere editorial honetan, dimisioaren ondorio izango den presidente 
inbestitzea gogorki kritikatzen du, Espainiaren batasuna dudan jarriko duen gobernu bat aterako 
baita, eta hau ez da egunkari honen ildoaren gustuko. CUPek ezarritako presioa azpimarratu dio 
María Soledad Navarrok lan honen egileari: “CUPek Junts pel Síren ahuldade parlamentarioa 
aprobetxatu du bere tesi eta denborak inposatzeko”. Honekin batera, medioak prozesu 
subiranistaren sustatzaile diren indar politikoen noraeza nabarmentzen du. 

El País 

Analisi kuantitatiboa 

EL PAÍS OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 10 8 0 1 1 

UNITATEEN KOKAPENA G:10/B:0 G:8/B:0 G:0/B:0 G:1/B:0 G:1/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 30 25 0 3 2 

UNITATEEN MEZUA -4 -2 - -1 -1 

18. taula. El País egunkariaren 2016. urteko urtarrilaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. Iturria: 
Lanketa propioa. 

El Paísek Masen dimisioari eta honek eragindako erreakzioei espazio informatibo handia eskaini 
die, ABC eta La Vanguardiarekin konparatuz. Hamar pieza informatiborekin, tratamendu luzea 
ematen dio gertakariari, El Punt-Avuirekin batera; dena den, El Paísen itemek 30 zutabe hartzen 
dituzten bitartean, El Punt-Avuiren piezek hedadura bikoitza hartzen dute, 67 zutaberekin. El 
Paísek kazetaritza-genero aniztasun handia eskaintzen dio gertakariari, albisteak, erreportaje 
bat, eta kronika bat landuz. Bost zutabetara argitaraturiko albiste nagusian Masen dimisioaz hitz 
egiten da, beste albisteetan –oro har lau zutabetara eginikoak- indar politikoen eta Espainiako 
Gobernuaren erreakzioez hitz egiten den bitartean. Hiru zutabe hartzen dituen erreportajean 
Puigdemonten soslai bat egiten da, kronikan –bi zutabetara egina- Masen dimisio diskurtsoaz 
jarduten delarik. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albistean Katalunian zabaldutako prozesu independentistaren kontrako joera argi 
eta garbi nabari daiteke tituluari soilik erreparatuz: “Independentistek Mas sakrifikatu dute 
euren ordagoa berpiztu nahian”. Titulu hau adierazkorra da; independentistek euren sustatzaile 
nagusia “sakrifikatu”/kanporatzeko adorea izan dute, “berpiztu nahi” duten esperantza gutxiko 
prozesua mantentzeko. 



Kataluniako prozesu subiranistari buruzko tratamendu informatiboa ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui  
egunkarietan (2015eko iraila-2016ko urtarrila) 

 

43 

 

Hurrengo albisteak aurrera begirada bat eskaintzen du, osatzear zegoen gobernuak zer nolako 
pausuak emango dituen deskribatuz. “Xedea independentzia lortzea da 18 hilabetetan” 
tituluarekin neutraltasuna nagusitzen da. 

Orrialde berberean, baina zutabe batera, ERC alderdiari buruzko informazioa ematen du El 
Paísek, albiste eran. Tituluan “akordioak ERCri inoiz baino botere gehiago eman diola” 
esaterakoan, alderdi hau Kataluniako arena politikoan garaile nagusi atera delakoaren ideia 
transmititzen da. Neutraltzat hartu da item hau. 

CUP alderdiari buruzko albiste bat da hurrengoa. “CUP alderdiak bere buruari egozten dio plan 
subiranista gelditzearen errua” da albistearen titulua, eta prozesu subiranistari “plan subiranista” 
deitzeak ez dio karga ez negatibo ezta positiborik ematen. 

Kronikan Masen dimisio ematearen prentsaurrekoa batzen da. Pieza honek karga negatiboa 
dauka. Kronikaren titulua Masen aipu bat da: “Hautestontziek eman ez diguten zerbait lortu 
dugu”. Politikariak herritargoaren ordezkariak izanik, hitz horiek, dauden modura esanda, irudi 
negatiboa emango liokete bai Masi zein beste edozein politikariri. 

Erreportaje batek hurrengo presidentea izango zen Puigdemonten soslaia batzen du. ABCren 
estrategia diskurtsiboari segika, Puigdemont “inbasoreak” botatzea eskatu zuen alkate bat 
bezala irudikatzen da El Paísek eskainitako tituluan. Honek karga negatibo bat ematen dio 
politikari honi, gizarte zatiketa eta espainiarrekiko iritzi txarra daukala aditzera emanez. 

Hurrengo hiru albisteak Estatuko alderdien inguruko albisteak dira. Lehendabizikoak Rajoyk 
Kataluniaren inguruan PP eta PSOEk adostu zuten batasuna “erabili” duela esaten du, bere 
aldeko inbestidura bat aurrera eramateko. Bigarrenean Riveraren hitzak jasotzen dira, politikari  
katalanistak “transfugak” direla esaten duten hitzak. Azken albistean Podemosek PPren eta 
PSOEren arteko akordioa kritikatzen duela esaten da, erreferenduma konponketarako bide bakar 
gisan hartzen duelarik. Hirurek ez dute prozesuarekiko iritzi argirik erakusten. 

Azken albisteak, berriz, norabide negatibo bat erakusten du argiro. “Desafio katalanak” 
Espainiako gobernua osatzeko inbestidura azkartzen duela dio itemak. Prozesu subiranista 
“desafio” bezala hartzeak negatibotasuna iradokitzen du. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Masen erorialdia 

ABCrekin alderatuta, El Paísek espazio gehiago eskaintzen dio Masen dimisioari, eta ez hainbeste 
etorkizunean inbestitua izango den Puigdemonti. Artur Mas gogorki kritikatzen du egunkariak, 
“fantasia politiko baten amaiera” edota prozesu “zoro” baten bukaera dela esanez. Mas 
borondate propioz joan dela dio, baina medioak baieztapen honen kontra jotzen du, egiatan 
behartuta joan dela esanez, modu honetan Masen figurari kalte eginez. Honi lotuta, Masek 
presidente berriaren izendapena berari esker gertatu dela dio, baina berriz ere El Paísek kontra 
egiten dio, esanez egiatan erakunde subiranistek izendatuko dutela presidente berria. Mas 
kritikatu ondoren, egunkari hau presidente berriaren inbestidura kritikatzera pasatzen da, 
oinarriz politika katalanak “erradikalizazioa” eta “lurrunkortasuna” biziko duela aurresanez. 
Zentzu honetan, hedabideak CUP kritikatzen du, alderdi honek seriotasun falta erakutsi duela 
esanez eta hauek “antisistema” direla esanez. Bukatzeko, Masen erorketak independentistei 
gauzak birplantearazi beharko liekeela azpimarratzen du. 

Editorial honen bitartez El País prozesu subiranistaren kontra jartzen da berriz ere. Artur Mas 
egoera politiko ez-desiragarri baten erantzuletzat jotzen du, eta bere dimisioaz pozten da. Aldi 
berean, etorkizun hurbilean gertatuko delakoaz kezkati aurkezten da medioa, konnotazio 
negatiboak dauzkan terminoak erabiliz independentzia prozesuaz hitz egiterako orduan. 
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La Vanguardia 

Analisi kuantitatiboa 

LA VANGUARDIA OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 4 2 0 2 0 

UNITATEEN KOKAPENA G:4/B:0 G:2/B:0 G:0/B:0 G:2/B:0 G:0/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 18 10 0 8 0 

UNITATEEN MEZUA 4 2 - 2 - 

19. taula. La Vanguardia egunkariaren 2016. urteko urtarrilaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. 
Iturria: Lanketa propioa. 

ABCren antzera, La Vanguardiak bere tratamendu informatiboan ez du Masen dimisioa askorik 
lantzen. Lau pieza informatibo argitaratu ditu, bi albiste eta bi erreportaje. Albisteetan Masen 
dimisioaz eta Espainiako Gobernuaren erreakzioaz hitz egiten da, lehendabiziko gaia izanik 
nagusia albiste mailan, zazpi zutaberekin, eta bigarren gaiak hiru zutabe hartzen dituelarik. 
Erreportajeak Puigdemonten soslai bat –hiru zutabe- eta Masen ibilbide politikoari buruzkoak 
dira –bost zutabe-. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Lehendabiziko albisteak Masen dimisioaren gertakaria jorratzen du, tituluan “Ez Mas ezta 
martxoa ere” ipiniz. Honek azken hilabeteetan Kataluniako klase politikoan irekitako liskarraren 
konpontze bat iradokitzen du, CUP alderdiak eskatzen zuen Masen dimisioa gertatuz gero, urte 
hartako martxoan beste hauteskunde batzuk antolatu behar izango liratekeelakoaren arazoa. 
Albiste honek prozesuarekiko posizionamendu positibo bat iradokitzen du: Mas joan da, baina 
ustez alderdi subiranistak kaltetuko lituzketen balizko hauteskundeak ekidin egin dira. 

Hiru zutabetara eginiko erreportajean presidente berria izango zen Puigdemonten soslai bat 
egiten da. Arinagoko bi egunkarien kontrara, pieza honetan positibotasuna nagusitzen da. 
“Astronauta ez, presidentea” tituluarekin, presidente berriak helmuga arrakastatsu batera 
iristeko gaitasuna daukala ematen da aditzera. 

Erreportaje batek dimisioa eman zuen Artur Masen ibilbidea errepasatzen du. “5 urte mugan” 
esakerarekin, Mas presidenteak bizi behar izan dituen egoera politiko ezberdinak gogorrak eta 
zorrotzak izan direla iradokitzen du, edozein politikarik bete ezin izango lituzkeenak. 

Bukatzeko, hiru zutabetara argitaratutako albiste batean Espainiako funtzioetan dagoen 
Gobernuaren presak adierazten dira nagusiki. “Moncloa PSOEri deika dabil adostasun batera 
iristeko eta ‘desafio katalana’ gelditzeko”; titulu honetan “desafio katalana” esakera ez-
desiragarri gisan irudikatzen da eta kakotx artean jartzen da, presadun agente batengandik 
datorrelarik hau. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Bide bihurria 

Mesfidantza da nagusi La Vanguardiaren editorialean. Egunkariak Masen dimisioaz era negatibo 
batean hitz egiten du, eta etorkizunean jazoko diren gertaerek kutsu negatiboa daukatela 
nabarmentzen du honek, egoera ezkorra baita. Orokorrean Mas eta CUP alderdiak jartzen ditu 
komunikabide honek kritika objektu nagusi modura: “CUP eta Mas, biak hil dira hilketa bat 
eginez”. Masi kritika egiten zaio, dimitituko ez zuela esan zuelako, eta azkenean CUPengatik 
dimititu duelako; eta CUPi kritika egiten zaio, muturreko jarrera bat eduki duelako eta azkenean 
alderdi osoko koherentzia galdu duelako. Egunkaria Parlamentu katalanak adostu eta Auzitegi 
Konstituzionalak atzera bota zuen independentziarako bide-orria negatiboki baloratzera 
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pasatzen da, hau segitzea “zaila” eta “bihurria” izango dela defendatuz, eta egoerak amaiera onik 
izango ez duela azpimarratzen du. Puigdemont presidentearen izendapena lortzeko akordioa 
“burugogortasunaren” fruitu dela dio La Vanguardiak, populazioaren %47,8 nahi duena besterik 
ez. Honi lotuta, alderdi katalanistek defendatzen duten “mandatu demokratikoari obedientzia” 
gutxiengo baten mandatu bat dela dio. Eta gaineratzen du medioak, gizarte ez-katalanistari 
erreferentzia eginez: “Azken hauentzat mandatua ezberdina da: populazio osoaren beharrei 
erantzutea, honen kohesioa lortzea banaketa baizik, eta etorkizunari aurre egitea 
aurrerakuntzarako tresnak prestatuz eta ez ilusio hutsekin”. 

Prozesu subiranistaren aurkako jarrera nabarmena islatzen da La Vanguardiaren editorial 
honetan. Prozesu honen sustatzaile nagusi den Artur Mas sendo kritikatzen du medioak, eta 
Kataluniako Parlamentua oker jokatzen ari dela azpimarratzen du, oinarri faltsu baten gainean 
dabilelarik. María Dolores García, honen harira, guztiz desados azaltzen da Masen dimisioaz, eta 
Kataluniako Parlamentua bezalako insitituzio bat “oso kaltetua” atera zela dio Puigdemont 
izendatzeko akordioarekin eta Masen dimisioarekin.  

El Punt-Avui 

Analisi kuantitatiboa 

EL PUNT-AVUI OROTARA ALBISTE ELKARRIZKETA ERREPORTAJE KRONIKA 

UNITATE KOPURUA 10 6 0 2 2 

UNITATEEN KOKAPENA G:10/B:0 G:6/B:0 G:0/B:0 G:2/B:0 G:2/B:0 

UNITATEEN TAMAINA 67 48 0 11 8 

UNITATEEN MEZUA 8 4 - 2 2 

20. taula. El Punt-Avui egunkariaren 2016. urteko urtarrilaren 10eko alderdi informatiboaren trataera. 
Iturria: Lanketa propioa. 

El Punt-Avuik Kataluniako auziaren inguruko lanketa luzeena egiten duen egunkaria da 
aztertutako egun honetan, hamar pieza informatibo eta 67 zutaberekin; kazetaritza-genero 
mailan ere, anitza da hedabide hau egun honetan. Dimisioaren jazoera hala ere, oraindik 
izendatua izan ez zen Puigdemonti buruzko tratamendu informatiboarekin pareko geratzen da. 
Albiste nagusia Masen dimisioari buruzkoa da, 12 zutabetara argitaratua; beste albisteak 
Puigdemonten Gironako alkatetzaren postua utzi duelakoaren gertakariari buruzkoa da, eta 
indar politiko ezberdinen erreakzioei buruzkoak dira, guztiak sei zutabetara eginak. 
Erreportajeak eguneko bi protagonisten ingurukoak dira: Puigdemonten eta Masen soslai bana, 
lehena zortzi zutabetara plazaratua eta bigarrena bost zutabetara egina. Kronikek Gironan –bost 
zutabe- eta Amerren –hiru zutabe- bizitako giroaz dihardute. 

Analisi kualitatiboa 

a) Informazio unitateen eduki eta mezuen azterketa 

Hamabi zutabetara eginiko albiste nagusian Masen dimisioa Puigdemonten etorrerarekin 
uztartzen da, “Independentziaranzko norabidea” titulupean. Bertan Masen dimisioa ematearen 
gertakaria xehatzen da, Kataluniako prozesu subiranistaren aldeko jarrera argi eta garbi islatuz. 

Lehendabiziko kronikan, Gironako Sant Jaume plazan egin zen Masen aldeko elkarretaratzea 
deskribatzen da. “Harrobiko independentistak” titulupean, independentzia-zaletasuna 
herritarrengandik datorrelakoaren ideia islatzen du egunkariak. 

Erreportajean Puigdemonten soslai bat egiten da. Tituluak nolabaiteko agresibotasuna 
iradokitzen du; “Puigde… Zer?” esakera erabiltzen da tituluan, eta honek espainiarren 
ezjakintasuna azpimarratzen du politika katalanaren errealitatearekiko. 
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Azken kronikan Amerrera jotzen du egunkariak, Puigdemonten jaioterrira. Bere familiako kideak 
elkarrizketatuz, herri honek duen politika mailako liderrak ekoiztearen gaitasuna iradoki nahi izan 
da. Tituluak berak dioenez, Amer “Presidenteen lurraldea” bezala hartzen du medioak. 

Egunkarian aurkitu daitekeen lehendabiziko albisteak ez dihardu Masen dimisioaz, baizik eta 
Puigdemonti buruz. Honek Gironako alkatetza utzi duela jorratzen da albistean, era neutral 
batean. Hurrengo albistea ordea Masen dimisioari buruzkoa da. Artur Masen irudi positibo bat 
jorratzen du albisteak, leialtasuna islatzen duen bere aipu bat titulu gisan jarriz: “Beharrezkoa 
den orotan lagunduko dut, trukean ezer ere ez eskatuz”. 

Hurrengo orrialdean Masen soslai bat egiten da. “Dantzazko pausu behartua” titulu 
adierazkorraren bitartez, Masen dimisioa beharrezkoa zen zerbait bezala irudikatzen du 
hedabideak, dantzarekin lotzen den eta desiragarritzat hartzen den subiranismoaren prozesu 
politikoa gauzatu ahal izateko. 

Azken hiru itemak albisteak dira. Lehendabizikoan CUPen autokritika jasotzen da, era nahiko 
aseptiko batean. Bigarrenean, egunkariak tituluan Ines Arrimadasen C´sen Kataluniako liderraren 
hitzak jasotzen dira, oposizioko beste alderdien posizionamenduaren gainetik, aipaturiko 
politikariak polemikoa eta oldarkorra kontsidera daitekeen “iruzur demokratikoa” esakera 
erabiltzen baitu JxSí eta CUP alderdiaren arteko akordioa kalifikatzeko. Azken albistean ERCren 
iritzia batzen da, guztiaren gainetik “independentziak aurrera egiten duela” azpimarratzen 
duelarik. 

b) Editorialaren eduki eta mezuen azterketa 

Sekulako keinua eta sekulako herri-akordioa 

El Punt-Avuiren editorialean, Masen erabakia eta figura ohoratzen dira eta etortzear dagoen 
Puigdemont presidentea goraipatu egiten da. Egunkari honen arabera, albo batera egiteak 
politikari bezala eta katalan bezala ohorarazten du Mas, eta bere dimisioa “herri mailako 
sakrifizio” modura kalifikatzen du, gelditua zegoen negoziazioak hondoa jo ez zezan. Segituan, 
erabakia bi milioi independentistentzat ospagarria zen zerbait bezala nabarmentzen du, 
desiragarri den Estatu propioa edukitzeko pausuak derrigorrez eskatzen baitzuen Gobernuaren 
eratzea; are gehiago, komunikabide honek –beste egunkarien kontrara-, osatutako gobernua 
“egonkorra” dela azpimarratzen du. Izendatzear zegoen presidente berriari hitz onak eskaintzen 
dizkio El Punt-Avuik. Politikari “sendoa” eta “prestatua” da Puigdemont medio honen aburuz, eta 
baita “independentista, europeista, lurraldearen eta administrazioaren ezagutza duena, dudarik 
ez duena herrialde bat zuzentzearen erantzukizuna bere gain hartzen”. Ez dirudi Masen 
aginduetara dagoen politikari bat egunkari honentzat. 

Prozesu subiranistaren aldeko jarrera argi eta garbia erakusten du berriz ere El Punt-Avuik. Masen 
dimisioa heroien ekintza bat bezala aurkezten da, independentzia prozesua konpontzeko 
sakrifizio handi bat bezala, eta Estatu propioa lortzeko bidearen jarraipena txalotzen du. 
Puigdemont prozesu subiranista aurrera eramateko berme bezala ikusten du egunkariak. Mas 
“aurpegi ikusgarri” bat zela esan du Joan Ruedak bere elkarrizketan, baina Kataluniako prozesua 
“izenetatik haratago” doala ere adierazi du. 
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5. ONDORIOAK 
Lan honetan eginiko ikerketa kuantitatiboari eta kualitatiboari esker, hasieran planteaturiko 
hipotesiak baieztatzeko edo ezeztatzeko aukera dago, Kataluniaren auzian aztertutako 
egunkariek daukaten ikuspuntua argitu ahal izanik. 

Hipotesiak hauexek dira: 

1. Egoitza nagusia Madrilen duten egunkariek kontrako jarrera ageri dute Kataluniako 
prozesu subiranistarekiko. 

Kataluniako prozesu subiranista ABCk eta El Paísek begi txarrez eta desiragarria ez den zerbait 
modura ikusten dute. El Paísek I-27an ateratako hauteskundeen emaitzak independentziaren 
aldekoak izan zirela esaten badu ere, ABCrekin bat egiten du defendatzerakoan 
autodeterminazio eragiketa bat egitea gizarte katalanaren nahia ez dela –azken egunkari honek 
gehiengo independentistarik ez dagoela dioelarik-. Gizarte mailako legitimazio politikoaren 
aurka aurkezteaz gain, Kataluniako Parlamentuaren norabide okerra seinalatzerako orduan bat 
egiten dute bi medioek, biek uste baitute organo honek bideratutako erabakiak desiragarriak ez 
direla eta Konstituzioaren kontra doazela. ABCri dagokionez, María Soledad Navarro Agenda eta 
Iritzi saileko erredaktorearen hitzek argi uzten dute egunkariaren jarrera, esaten duenean 
Konstituzioa arau goren bezala defendatzen dutela eta ez dagoela “gatazka egoerarik”, baizik eta 
Generalitatearen partetiko Zuzenbide Estatuaren kontrako eraso bat. 

 

1. grafikoa. ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui egunkarien aztertutako egunen alderdi 
informatiboaren trataeraren norabidea. Iturria: Lanketa propioa 
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ABCk eta El Paísek Kataluniako auziari zer motatako konponbideak proposatzen dituen 
ikusterakoan, noski, biek ezeztatzen dute prozesu subiranistaren garapen bat. Baina 
konponbideak proposatzerako orduan, ezberdintasunak nabari daitezke: oinarriz, El Paísek 
elkarrizketa eta negoziaziorako aukera gehiago ikusten duen bitartean, ABCk ez du beste 
hainbeste ikusten, eta bide judizialen erabilera zorrotzagoa eskatzeaz aparte –hau normaltzat 
hartuz, honek ematen baitio Auzitegi Konstituzionalari “izateko arrazoi”, María Soledad 
Navarroren ustez-, Konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazioa sarriago eta era esplizituago 
batean eskatzen du –El Paísek ere azken bide honi ateak ixten ere ez diolarik-. 

Beraz, hau guztia kontuan izanda lehen hipotesia betetzen dela esan dezakegu, hau da, egoitza 
nagusia Madrilen duten egunkariak prozesuaren kontra daudela. 

2. Egoitza nagusia Madrilen duten egunkariak kontra agertu arren, ABCk El Paísek baino 
jarrera oldarkorragoa agertzen du prozesuarekiko. 

Lehendabiziko ondorioan antzeman ahal izan badira ere bi egunkarien arteko ñabardurak, medio 
hauen tratamendu informatiboari so eginez ere ABCren jarrera oldarkorragoa nabari daiteke El 
Paísekin konparatzen bada. 1. grafikoari erreparatzen bazaio, ikus daiteke ABCk eskaintzen 
dituen pieza informatiboen norabidea negatiboagoa dela El Paísek eskaintzen dituen piezekin 
alderatuz oro har. 

ABC prozesu subiranistaren inguruan norabiderik negatiboena daukan egunkaria da. -29ko 
puntuazioarekin, El País gainditu egiten du, gutxigatik bada ere (-21). Eskainitako espazioari 
dagokionez ordea, El Paísek item kopuru eta zutabe kantitate handiago bat eskaintzen dio 
prozesu subiranistaren jarraipenari. Honek orotara 42 item eta 144 zutabe erabili ditu prozesuari 
buruz informatzeko, ABCk 34 item eta 133 zutabe erabili dituelarik –azken hau espazio gutxien 
erabili duen egunkaria izanik aztertuetatik–. 

 

2. grafikoa. ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui egunkariek aztertutako egunetan prozesu 



Kataluniako prozesu subiranistari buruzko tratamendu informatiboa ABC, El País, La Vanguardia eta El Punt-Avui  
egunkarietan (2015eko iraila-2016ko urtarrila) 

 

49 

 

subiranistari emandako espazioaren emaitza orokorrak. Iturria: Lanketa propioa 

Aipaturiko datuetaz aparte, ABC El País baino bortitzagoa da aztertutako itemetan jorratutako 
termino eta jarreretan. ABCk ez ditu era urri batean erabiltzen adjektibo baloratzaileak: prozesu 
subiranistari “zorakeria” edota “tirania sezesionista” deitzen dio, gizarte katalanean “souflé 
antiespainola” dagoela dio, eta hauteskundeei “plebiszito pirata” deitzen die, besteak beste. 
Honi lotuta, El País ere ez da neutraltasunean geratzen, baina hala eta guztiz ere, samurragoa 
da. Islatutako jarreretan ere, beste hainbeste gertatzen da. Espainiako botere judizialak 
hartutako neurriak “arruntak” bezala ikusten dituzte bi komunikabideek, baina zentzu honetan 
Espainiako botere exekutiboak botere judizialaren erabilera gehiegizkoa egiten duela 
azpimarratzen du El Paísek, ABCrengandik aldenduz zentzu honetan. Honetaz aparte, 
aztertutako hasierako egunetan El País elkarrizketa eta negoziazioaren aldekoago aurkezten da, 
azken egunetan jada bide honi espazioa eskaintzeko aukerarik ez dagoela seinalatzen bukatzen 
duelarik; ABCren posizionamendua, berriz, konstanteagoa da, eta aztertutako lehendabiziko 
egunetatik ikusten du ezinezko negoziazioaren aukera. 

Beraz, horri guztiari erreparatuta esan dezakegu bigarren hipotesia bete egiten dela. 

3. Egoitza nagusia Bartzelonan duten egunkariek aldeko jarrera ageri dute Kataluniako 
prozesu subiranistarekiko. 

El Punt-Avuiren jarrera prozesu subiranistaren aldekoa bada ere argi eta garbi, La Vanguardiaren 
jarrera ez da hain argia. Azken medio honen jarrera, egiten duen tratamendu informatiboari 
dagokionez, prozesu subiranistarekiko aldakorra da, eta batzuetan aldeko eta beste batzuetan 
kontrako azaltzen da; iritzizko tratamenduari so eginez ordea, prozesuaren kontrako jarrera argia 
daukala ikus daiteke. La Vanguardia prozesu subiranistaren kontran azaltzen dela ondorioztatu 
da lan honetan. 

La Vanguardiak daukan prozesu subiranistaren kontrako jarrera iritzizko tratamenduan argia da. 
Prozesua abiatzea gizarte katalanak nahi ez duen gauza bat bezala ikusten du medioak, 
legitimitatea kenduz honi. Aldi berean, Kataluniako Parlamentua eta osatzear zegoen Gobernuari 
Konstituzioaren eta legeen mugetan ibiltzearen kritika egiten die, arriskutsua dela esanez. Eta 
konponbide gisa, item guztietan azpimarratzen du komunikabide honek negoziazioaren 
garrantzia. Tratamendu informatiboari so egiten bazaio ordea, La Vanguardiak ez du jarrera hau 
beti islatzen: Kataluniako Parlamentuan adostutako bide-orriaren kontra azaltzen da, bai, baina 
hauteskundeen emaitzen interpretazioan, hauek independentziaren aldeko datuak direla esaten 
du medioak, eta Masen inputazioaren aurka agertzen da argi eta garbi, Espainiako Estatuak 
egiten duen justiziaren erabilera gehiegizkoa salatuz. María Dolores García La Vanguardiako 
zuzendari ondokoaren erantzunek bat egiten dute egunkariaren editorialetako iritziarekin: 
“Hainbat editorial argitaratu ditugu elkarrizketa eskatuz eta independentismoari marra gorriak 
jarriz legalitatetik at ez jokatzeko, baina baita PPren Gobernuaren inmobilismoaren kontrakoak 
ere”. 

El Punt-Avui, berriz, prozesu subiranistaren aldekoa da argiro. Prozesua gizarte katalanaren 
gehiengo handi batek legitimatua dagoela defendatzen du medio honek, eta Kataluniako 
Parlamentuari eta osatzear zegoen Gobernuari ausardia eta koherentzia inprimatzen die une 
oro; espainiar Estatua, aldiz, “Zuzenbide Estatuaren oinarri den botere banaketaren apurtzaile”, 
“errepresore”, eta injustizia egiten duen eragile bezala ikusten da. Joan Rueda El Punt-Avuiko 
zuzendariordearen hitzek erakusten dute Kataluniako Parlamentuak abiatutako proiektua 
legitimatzen duela medioak: “Demokraziaren oinarria da, ezta? Gehiengo zabal batek 
antolakuntza eredu berri bat nahi badu, Parlamentuak gizartearen ispilu izan beharra dauka”. 
Egunkari honek prozesu subiranistak abiatutako erreferendum loteslearen gauzatzea eta 
independentziaren aldarrikapena ikusten du konponbide bakartzat. 

Honen guztiaren ondorioz agerikoa da hirugarren hipotesia ez dela betetzen. 
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4. Egoitza nagusia Bartzelonan duten egunkariek aldeko jarrera agertu arren, El Punt-Avuik 
La Vanguardiak baino jarrera aldekoagoa agertzen du prozesuarekiko. 

La Vanguardiaren jarrera prozesu subiranistaren aldekoa da oro har tratamendu informatiboan, 
baina honen kontrako keinuak ere ikusten zaizkio. El Punt-Avui prozesuaren aldekoa da argi eta 
garbi. 

La Vanguardiak prozesu subiranistaren aldeko jarrera ahula erakusten du tratamendu 
informatiboan. 11ko puntuazioarekin, urruti geratzen da El Punt-Avuiren 42ko puntuaziotik –
azken hau izanik era absolutu batean puntuaziorik nabarmenena atera duena aztertutako 
egunkarietatik-. Eskainitako espazioari dagokionez ere, El Punt-Avuik arras gainditzen du La 
Vanguardia prozesu subiranistari buruzko item eta zutabe kopuruaren jorrapenean: La 
Vanguardiak 36 item erabiltzen dituen bitartean, El Punt-Avuik 43 eskaintzen ditu; eta 
lehendabizikoak 185 zutabe eskaintzen dituen bitartean, bigarrenak 248 zutabe lantzen ditu. El 
Punt-Avui da norabiderik markatuena duen egunkaria, eta prozesu subiranistari espazio gehien 
eskaini dion egunkaria. 

Aipaturiko datuetaz gain, orokorrean egunkari hauek erabiltzen dituzten terminoak eta jarrerak 
anitzak dira alderdi informatiboan. 

La Vanguardiari aldeko eta kontrako termino eta jarrerak nabari dakizkioke. Alde batetik, Mas 
pertsona ausart gisan irudikatzen da, eta hauteskundeen emaitzak egunkari honen aburuz 
“baiezko osoaren gehiengo absolutua” dira; onartutako bide-orria aldiz, “erabaki-apurtzaile” 
gisan kalifikatzen da, eta Puigdemont presidentea originaltasunik ez duen politikari bezala 
islatzen da. 

El Punt-Avuik erabilitako termino eta jarrerak berriz, prozesu subiranistaren aldekoak dira 
momentu guztietan. Hauteskundeen emaitzak “baiezko eztabaidaezin” baten seinale dira, eta 
prozesu subiranista “herritarren mandatua” dela azpimarratzen du. Estatu espainiarra “festa 
hondatzera” etorri dela esaten du, eta “lotsagarri” eta “ahul” bezalako adjektiboak sarri 
erabiltzen dira exekutibo honi erreferentzia egiteko. Kataluniako Parlamentua eta Gobernu 
berria ausart eta koherente bezala hartzen dira. 

Aurrekoa bezala, laugarren hipotesia ere ezeztatua da. 
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La Vanguardia 
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El Punt-Avui 
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2. Egunkarietako kazetarien ikerketarako erantzunak 

2.1. ABC 
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2.2. El País 

El País egunkariarekin e-posta metodoa, telefono dei metodoa eta bertaratzea erabili ziren, 
galderen eratzunak ezin lortuz. 
E-posta metodoa: 

 
Saiakera batean e-posta jazo zutela jakinarazi zuten –dei baten ostean-, eta iritzi ataleko 
arduradunen batek erantzungo zutela esan zuen teléfono deia erantzun zuen pertsonak. Hala ez 
zen gertatu. 
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Telefono dei metodoa: 
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Bertaratzea PRISA taldearen egoitzan. Miguel Yuste kalea, 40 Madril 
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2.3. La Vanguardia 
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2.4. El Punt-Avui 

 

 
 


