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Telezaborra

Telebistako programazioa telezaborra dela kritikatzen da beti. Zergatik ikusten du, orduan,

hainbeste jendek? Telebistari buruzko inkesta soziologikoen emaitzak egia balira, gizakia benetan

homo sapiens "sapiens" dela frogatuko litzateke, denok egunero ikusten omen dugulako National
Geographic. Telebistaren audientzia-datuei erreparatzen badiegu, berriz, arrain kakajaleen antz

handiagoa dugu homo sapiens-ena baino: Operación Triunfo ikusiz amesten du jende xeheak izar

izatera ere irits litekeela; eta bikoteen dibortziorako lehen urratsa tele-mandoa utzi nahi ez izatea

da: etxeko boterea baitago jokoan. Zer arraio gertatzen da?

Javier Sadaba 
Filosofoa

Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dut niri txarra iruditzen zaidala
telebistako programazioa: bene-benetan txar-txarra, gainera. Bistan
da telebistan badela interes politikorik, inolako eztabaidarik ager ez
dadin. Bestela esanda: ez zaie eztabaida ideologikorik agertzea
interesatzen telebista kontrolatzen dutenei. Beraz, hasteko, botere
publikoak dira telebistak arinkeriaren bidez zerbait interesgarria
ezkutatu nahi izate horren erantzuleak. 

Audientzia-datuak ikusita, berriz, ikusleen konplizitatea da agerian dagoena. Jakina da erosoagoa
zaigula telebistako errazkeriak irenstea (pentsamendua aktibatu beharrik ez duten programa
hutsalak) programa mamitsuak ikustea baino. Hau da: jendeak, orokorrean, atseginez eta
lasaitasun osoz ikusten du "zaborreria". 

Azkenik, telebistako propaganda-sistemak oso onak dira: jendearen senera jotzen dute zuzen-
zuzenean, bete-betean; badakite nola iritsi ikusleengana; eta, beraz, eraginkorrak dira oso. Horrek
berekin dakar jendeak telebistaren aurrean har lezakeen jokabidea ezerezean gelditzea. Alegia,
zaborreria salatu egiten du jendeak, bai; baina, ikusle den aldetik, ez ditu bere jarrera eta ohiturak
aldatzen.
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Santi Urrutia 
Soziologiako irakaslea (Kazetaritza Fakultatea) 

Elkarren zorionak edo zoritxarrak jakitea, garaian garaiko heroien

"balentria" ospatzea, aldamenekoak goratzea edo larrutzea, hori

guztia izan da mendez mende jendearen denbora-pasarik

atseginenetakoa. Hain zuzen, horrexetan laguntzen du telebistak. 

Gaur eguneko "berritsu", "nonzebarri", eta "kuxkuxero" guztiak -

denok baikara horrelakoak- biltzen gara telebistaren kutxa

magikoaren aurrean. Telebistak komunitate nazional baten ika-mika,

gorabehera, zeresan, marmar, esamesa eta gainerakoak kontatzeko bidea eskaintzen eta

indartzen du. Une bakoitzean zer indaba klase egosten den jabetuta egon nahi duenak hura ikustea

beste biderik ez du; bestela, "ondatik kanpora dago". 

Komunitate nazionala esan dut, eta Hego Euskal Herriaren kasuan komunitate nazional hori

Espainia da. Hegoaldeko herritarrei ez zaizkie interesatzen, adibidez, Frantziako komunitate

nazionaleko txutxu-mutxuak, Monakoko Estefania edo antzeko salbuespen batzuk izan ezik. 

Telebista gailu bitxia da: lotsa kentzen dio jendeari, eta bere inguruko ia inori kontatuko ez

lizkiokeen gauzak kontatu ahal dizkio telebistako aurkezleari, batez ere aurkezle-aitorle hori neska

liraina bada. Audientziak pertsonaren lotsa falta -edo ausardia- mirets dezake; baina ikusleak salbu

sentitzen du bere burua, gonbidatuak kontatzen dituen gauzen gordintasunaz disfrutatzeko plazer

infinitua sentitzen duen bitartean. Segur aski ez da konturatzen pertsona horiek telebista-platoan

badira, bera hantxe ikusten dagoelako dela.
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homo sapiens "sapiens" dela frogatuko litzateke, denok egunero ikusten omen dugulako National
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Jose Javier Esparza
Telebista-kritikaria

Gehiegizkoa da "telebistako programazioa telezaborra da" esatea:

orokorkerietan erortzeko arriskua baitago. Programazioan bada

zaborrik, hala da; baina, beste gauza gehiago ere bai. Egia da

zaborraren usaina gehiago barreiatzen dela gainerakoena baino;

hala ere, ez ditugu gauzak beren lekutik atera behar. Gainera,

telebistari dagokionez, zer da zaborra? Nire iritziz -eta zuk nahi duzun

bezain xumea izango da-, telebistaz ari garenean, "zaborra" deitzen

dugun hori zera da: oinarrizko senari eragiteko bidalitako mezu primario mordoa: sexua, indarkeria

eta bestelakoak. Zaku berean leudeke sexuaren eta indarkeriaren forma komikoak: halakoak ere

gutxi-asko agertzen direlako. Eta hain justu zaku horixe da, audientzia kontuetan, halako etekin ona

ematen duena. Oinarrizko senari buruzko mezu primarioak denok ulertzen ditugu: halakoak

jasotzeko ez baititugu sakon eta berehala hausnartu behar, ez baitugu jarrera berezirik behar. Eta

guztiarekin ere, nik neuk ukatu egiten dut betiko uste hori, eta diot: audientziari dagokionez, jada

(aspalditik gainera), programa "zaborrek" galduta dute lidergoa. Egia da, oraindik ere, askok ikusten

dituztela halako programak; baina, batek ere ez du lortu "arrakasta historikotzat" jo dezakegun

audientziarik (Gran hermanori, adibidez, gainbehera datorkio bolada honetan).
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Kontrara, arrakasta historikoen sailean, elementu bat agertzen da beti: sentimendu onak,

zenbaitetan likatsu izateraino iristen diren horietakoak. Eta horra hor non ditugun Farmacia de
guardia, Médico de familia, Cuéntame, Operación triunfo, eta abar. Beraz, kontuak ez daude hain

ilun, ikuspegi horretatik begiratuta, bederen. Benetan larria dena zera da: programatzaileek, estu

eta larri dabiltzanean, oraindik pentsatzea zaborra dela aukera ona, audientzia-galera gelditzeko.

Baina, hori besterik da.

Elixabete Garmendia 
Bertatik bertara saioaren zuzendaria (ETB1) 

Jo dezagun Arzak jatetxeari McDonals bat jartzen diotela alboan eta,

haren "tiradizoa" aprobetxatzearren, dastatze-menuaren salneurria

jaisten duela hamar eurora; hau da, sormenezko sukaldaritza

sofistikatua eskaintzen digula hanburgesa eta patata izoztu frijituen

prezioan, Coca-Cola basoaren ordez erreserba markadunaz. Eta,

hala ere, McDonalsi ilaraka hurbiltzen zaiola jendea eta Arzaki,

berriz, bakan. Edo Armanik irekitzen duela denda bat, non goi

mailako jantziak Zarako prezioetan saltzen dituen, eta, hala ere,

Zarara joaten direla erostunak, samaldan orain arte bezalaxe. Fenomenoak antropologoen

azterketa sakona beharko luke, halako portaera logikaz kanpokoak ulertzeko. Bada, telebistan hori

da gutxi gorabehera indarrean dagoen legea. Portaera horiek, antropologoena ez ezik, psikologo

sozialen arreta osoa ere behar lukete, telesaio zenbaitekin gertatzen ari diren masa-fenomenoak

ulertzen hasteko.

Orain, nago psikologorik onenak ez ote dauden barrikadaren beste aldean, masa-fenomenoak

izatera iristen diren saio horien atzean. Profesional oso onak dauden bezala, badira medioa ondo

ezagutu eta erabiltzen dakitenak ere. Zer egiteko, ordea? Coca-Colaz irentsi beharreko

hanburgesak, edo laugarren garbiturako listuta dauden jantziak egiteko. Zenbat eta arloteago izan,

zenbat eta xelebreago ageri, orduan eta aukera handiagoa dauka jendeak telebistako izar

bihurtzeko. Errauskineren ipuina hartu, exhibizionismo-voyeurismoz ondo gazitu, filiak eta fobiak

piztu, ikusleei parte hartzeko ilusioa eskaini..., hortxe errezetaren osagaietako batzuk. Baina ez,

halere, ez zaizkit kontuak ateratzen. Koprofagiari buruzko eskuliburu onen bat ba al dauka

norbaitek?
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Izaro Iraeta
Esta es mi gente saioaren aurkezlea (ETB2)

Ez zait erraza iruditzen galdera horri erantzutea; izan ere, ikusleak

telemandoa noiz eta zergatik sakatzen duen jakitea Coca-Colaren

formula baino misteriotsuagoa da. Baina kontua da jendeak telebista

ikusi egiten duela, eta gehienok, gainera, saio berberak ikusten

ditugula (ez dut uste adibideren bat jartzea beharrezkoa denik). 

Garai batean jendeari lotsa ematen zion kulebroiak, realityak edo talk
showak ikusten zituela esateak, baina, egun, lotsa hori gainditu egin da; eta are gehiago, kontrakoa

bihurtu da lotsagarri, mundu guztiak jarraitzen dituen saioak ez ikustea, alegia. Lagunartean,

poteoan, edo lanean, aurreko egunean telebistan jazotakoak izaten dira hizpide: telebistarik ikusi

ez baduzu... adios! Eta hau zergatik? Batek daki. 

Telebista, komunikabide izateaz gain, aisialdirako tresna bihurtu dugu, eta badirudi aisialdian burua

gehiegi nekatuko ez diguten edo kezkatuko ez gaituzten gauzak nahi ditugula. Hau ez da

telebistaren kasuan bakarrik gertatzen; zeintzuk dira aldizkaririk erosienak? Libururik salduenak?

Kontsumo errazeko produktuak nahi ditugu eta horixe da ematen digutena. 
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Alternatiba zein den? Telebistaren kasuan kontraprogramazioa, noski; baina, enpresa ez da

arriskatzen galerak emango dizkion produktuak kaleratzera. Tamalez, saio batek arrakasta

duenean, honen klonak sortzen dira batean eta bestean; eta ikuslearentzat ez da alternatiba

handirik gelditzen. Honen errua nork duen jakitea ez da erraza: eskaintza eta eskari kontua da.

Dena den, galdera bat egin nahi nuke: Nork ikusten ditu La doseko dokumentalak?

Josemari Otermin 
ETBko programazioaren zuzendariordea  

Telebistaren egoeraz hitz egiterakoan, sarritan "zaborra", "maila

eskasekoa", "deskulturatua" eta antzeko kontzeptuak erabiltzen

ditugu. Ez nuke nahi, ez da nire asmoa, kontzeptu horien kontrako

pentsaera agertzea. Hori guztia baino ariketa sinpleagoa egiten

saiatuko naiz. 

Maiatzak 30 egun ditu gaur. Eguneroko ohiturari jarraiki, bezperako

audientziak aztertzen ari naiz. Zer erakusten didate jaso ditudan

datuek? Har dezadan ordu jakin bat, arratsaldeko 4retatik 5etara doana. Atzoko telebista-

kontsumoa honelakoa izan zen: 

- TVE 1: La verdad de Laura, teleseriea, 128.000 ikusle.

- TVE 2: El manantial de la eterna juventud, dokumentala, 51.000 ikusle. 

- ANTENA 3: Ecomoda, teleseriea, 91.000 ikusle. 

- TELE 5: Gran Hermano, realitya, 93.000 ikusle. 

- ETB1: Giroa, kirola, 31.000 ikusle. 

- ETB2: Lo que faltaba, talk showa, 95.000 ikusle. 

Nire ustez, hemen eta ordu honetan zenbait eskaintza zeuden eta ikuslearen esku zegoen aukera

egitea. Eskubide horrek eraman du La verdad de Laura eta Lo que faltaba primatzera. Eta eskubide

horrek bultzatu ditu ikusleak Giroa eta El manantial de la eterna juventud baztertzera. Beraz, guztiz

gehiegizkoa da gaur telebistan zaborra bakarrik ematen dutela esatea eta erantzukizun guztia

programatzaileen bizkarretan uztea. Aukera egiteko orduan, ikusleak du eta izango du azken

erantzukizuna. Gaurko ikuslearen nahiak, esate baterako, erabat baztertu du musika klasikoa

telebistan. 
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1. Zergatik ikusten du hainbeste jendek telezaborra?

2. Nork agintzen du programazioan? Ikusleek? Telebista kateek?

3. Zein saio motari deitzen diozu telezaborra?

4. Zer asetzeko ikusten duzu telebista?

5. Zer egin daiteke telezaborraren kontra?

6. Inkesten arabera, zergatik ikusten ditugu denok National Geographic
bezalako dokumentalak?

7. Posible al da gaur egungo gizartean integratuta egotea Tamara, Bisbal eta
Aramis Fuster ezagutu gabe?

a
b
c

---Taldeko eztabaidarako gidoia---


