Erlijiozkoa Euskal Prentsan

Una pequeña aproximación a
un análisis esquemático
P A U L O A G IR R E B A L T Z A T E G I

Herria 2.000 Eliza, denok ezagutzen dugun aldizkari hau, 3.urtem ugara iritsi da.
Hori déla eta, hona hemen omenaldi gisa beraiek euskaraz argitaratu artikuluetako bat, hartu
duten hildoari (medio de contrainform ación en la sociedad y en la Iglesia) kemen biziaz jarrai
diezaioten. Anaitasuna.

A ldizkariaren zuzendaritzak eskatu
d it gai honetaz zerbait ¡dazteko. Hasteko,
baiezkoa eman d u t. Baiezkoa esatean bertan izan nituen kezkak, ordea, handiagotu
egin zaizkit, a rtiku lu ra ko eskema lantzean
eta o n d o re n g o Ierro hauek idaztean. Izan
ere, prestsari bu ruzko azterketaren bat egite k o , bietako bat izan beharra dagoela
iru d itu zait: soziologoa edota kazetaria. Ni
ez bata ez bestea naiz. hala ere, ausartu
egin naiz, euskal prentsaren parte on bat
be hintzat jarraitzen dudalako, irakurle bezala, eta euskaldunon arten erlijioaren fen o m en oa n o n d ik ñora dabilen barne-barnetik kezkatzen nauelako.
A rtik u lu hau ez da, beraz, soziologikoa. Hala ere, eta gero agertuko dudan
bezala, neure in ku rtsio txo a egin d u t soziologiaren alorrera ere. — B arkatuko al didate
s o zio lo g o e k!. Horrelako azterketaren egokitasu na eta prem ia be hintzat nabarm enago
g e ld itu k o déla usté du t. H orretarako es
kem a m od uko a izan daiteke agían oraingo
hau. H o rretarako eskema m odukoa izan

26-Apirila 1981
38

daiteke agian oraingo hay. Neure aldetik
ira kurle
baten
iku tu a k
eta
gogoetak
em ango d itu t bereziki.
Eta aurrera jo au rretik, eta adiskideen asmoa ulertu nahirik, honelatsu daitekeela usté du t, titu lu a n adierazten den galdera: Z enbateraino keskatzen du euskal
prentsa erlijioaren fenom enoak?. Zein aldeta tik da to rkio agertzen duen interesa?
N oraino sakontzen da erlijiozkoaren albistea eta gaia?

Parece que el tema religioso
interesa más por sus relacio
nes con la ética o la política
que por sí mismo

Jakina, euskal prentsa ez dago ba
tean, osoan eta o ro ko rki hartzerik: egunkari eta aldizkari bakoitzak bere erara erabil-

tzen du; eta bakoitzaei begiratu beharra
dago.

EUSKAL PRENTSA SAILKATUZ
Zein da euskal prentsa? Ez n a t o r b e tik o eztabaida astintzera: "Zein da euskal li
teratu ra, zein da euskal kultura, zein da
euskal pre ntsa? ". A rtiku lu hónetarako aski
d u t m ugapen hauxe: Euskal prentsa Euskal
Herrian eta bereziki Euskal Herrirako egiten
dena da. Euskaraz egiten den ala ez eta
zenbat egiten, honetarako zera h o n e g a t i k
bakarrik izan daiteke jakingarria: A ld iz k a ria
norako den jakiteko. Baina hau ere g e h i a g o
m ugatzen du te irakurlegoak eta prentsan
erabiltzen dirten gaiek.
Egunkariak. Euskal prentsa a|Pa
tzen aurrenik egunkariak kontutan hartu e
harra dago. Zalantzarik gabe, euskal gi^ar
tearen dinam ika jasotzean eta eritzia era
tzean, egunkariok dirá g a r r a n t z i z k o e n a
Une honetan hauek dirá euskal e9u¡™a 'r ,
Correo español-Pueblo vasco ( B i l b o o
H E R R I A 2000 ELIZA

Bilbao Editorial-ak argitaratzen du età
qehienbat Ibarra fam iliaren eskuetan dago;
Deida (Bilbokoa), Iparraguirre S .A . da
¡abea età PNV-EAJren po litika eta ideologiaren bidetik dabil; D iario de N a v a rra
(Iruinekoa), akzioak oso sakabanatuak iza-

nik ere Urangatarrek dute indarrik handiena; Égin, 23.000 kontupartaideen dirulaguntzaren eta "fu n d a tza ile e n " abal pertsonaien gain eraikia, Hernanin argitaratzen
da D ia rio Vasco (D onostiakoa), Bilbao
Editorialak du akzioen gehiengoa: G aceta
del N o rte , Gonzalez Barandiaran, U rquijo
eta beste dira horren jabeak; H ie rro , leñen
Secretaría General del M o vim ie n to -re n eta
orain Gobernuaren eskuetan dago; N o rte
Express, (Gasteizkoa), O rioldarren eta

rren haniztasunean onartu egiten da, eta
dago kion lekua ematen zaio prentsan
ere.
b) A u k e ra id e o lo g ik o a re n mailan:
Gizartea eraikitzeko eta sendotzeko erlijio
edo konfesio konkretu bat aukeratzen da,
prentsa-organoa bera konfesionala bihurtuz
c) F ed ezk o te s tig u tza re n mailan:
Fede-alkartearen oina rritza t eta m uintzat
hartzen da erlijioo -ko nfesio konkreturen
bat, eta hori argitzeko eta zabaltzeko erabiltzen da prentsa-organoa.
M aila hauen arabera sailka daitezke
euskal prentsaren organoak ere.
Ikuskera m ilitantea (hirugarren mailakoa) duen prentsa ugaria da Euskal He
rnán. Horien artean sartu behar dira erlijio-

Nuestros diarios no tienen una sección fija de religión. El tema
religioso aparece en otras secciones: internacional, estatal,
E.H., cultura o sociedad.

Fournietarren eskuetan, besteren artean;
Sud-Ouest, Bordaleko egunkariak, argitalpen berezia egiten du Ipar Euskal Herrirako
Bederatzi egunkari dira, beraz. Bakoitzaren jabea zein den jakitea interesgarria da, ideologia orokorra eta bereziki erlijioaren erabilera ezagutzeko eta ulertzeko.
Esan beharrik ez dago, egunkari g u ztio k albiste orokorrak em atekoak direla.
A ldizkariak. hauen artekoak dira
astekariak, hamaboztekariak nahiz hilabetekariak. Epe luzeagoka argitaratzen direnak
ez ditugu kontutan hartzen, alorren baten
inguruan berezituak izaten direlako; egia
esan, hauek ere aztertzeak m ereziko luke,
baina ez dago prentsa bezala hartzerik,
besterik gäbe.
Aldizkarien arten, guri orain dagokigunez, berezketa nagusi bat egin beharra
dago: Erlijiozko aldizkariak eta denetariko
albisteak ematen dituztenak.
Erlijiozko
euskal aldizkariak — denak, uste dudanez —
katolikoak dira. Nik dakidanez, ez dago
erlijioaren fenom enoa, bere zabaltasunean
aztertzen eta horretaz berri em aten duen
euskal aldizkaririk (agian interesgarria litzateke): ez dago, beste Erlijio edo Konfesioaren aldizkaririk ere, nik dakidanez. Erli
jiozko aldizkariak ez d itu t izandatuko.
Denetariko albisteak em aten dituzten aldizkari euskaldunen artean hauek
aipatu behar dira: Anaitasuna, Argia, Ere,
Goiz Argi, Herjia, Punto y Hora; Zer (?).
Legez zer diren aide batetara utzirik, guzti
horiek informazio orokorrekotzat jo daitezke. Eta horrexegatik da interesgarria ho
hen
erlijioari
buruzko
jokabidea.
Aide batetara utzi behar dira noski, erakundeeb, taldeen edo herrietako eta auzoetako boletinak.

in s titu tu eta erakundeen bo le tinak, kultuedo litu rg i orriak eta aldizkariak, teologi
aldizkariak, m isio-aldizkariak edota p ro 
paganda erlijiozkorako aldizkariak. Joera
ho n e ta ko euskal prentsa katolikoa da ia
dena —agian d e n-d ena— . Eta artiku lu honetan g u txie n prentsa delako, eta, beraz,
erlijioa du tela ko bere gaia, nahiz eta bide
batez erlijiozkoak ez diren gaiak erabili.
Ikuskera konfesionala (bigarren mailakoa) du in fo rm azio oro korre ko euskal
prentsa gehienak. H auetako gehienek ere
kon fesio katolikoa ren aukera egina dute,
nahiz eta inoiz beste konfesio eta erlijioen
albisteei lekurik em an. Katolizism oaren defe n tsa egiten da, eta horren kritika funtsezkorik ez da onartzen.

rruan. Joera honetakoak direla esan daiteke: Egin eta Sud O u e st egunkariak, eta
P u n to y H o ra eta Ere aldizkariak, besteren
artean; hauen arteko tzat jo k o genituzke
A rg ia eta A n a ita s u n a ere, nahiz eta neurri
on batez e rlijio -in stitu tu e i lo ru tik egon. Berauen aukera aparte, katolizism oari buruzko
info rm azio ak eram aten du erlijioari ematen
zaion lekurik handiena, gure gizartean horixe
delako
garrantzizkoena
eta
na
gusi. Baina, berriem ate eta gu zti, erlijioa
ren kritika askozaz nabarm enagoa da
prentsa honetan.
E R L IJ IO A R E N T X O K O A
Ikuskera konfesionala (ez m ilitantea)
eta ikuskera kulturala duen prenisari begiratzea da gokigu. Zein neurritan eta zein eratan erabiltzen du te egunkari-aldizkari hauek
erlijiozkoa? A ldizkariak (astekariak, ham abostekariak, halibetekariak) eta e g u n 
kariak bereiz azter daitezke, haien eta hauen
albistearekiko dinam ika nahiko ezberdina
delako; agian erlijiozkoaren albisteak ba du
bere dinam ika berezia gaurko gure gizar
tean,
agian
aldizkariari
hu rbilagotzen
zaiona.
a)
Euskal A ld iz k a ria k . Hauek ez
du te sail berezi eta fin k o rik erlijiozkoaren
berri (iruzkin nahiz kritika) em ateko. Hala
ere, denek eskaintzen diote sarritan edo aldizka orrialderen bat. Baina hauetan ere,
erlijiozkoa bere horretan erabili beharrean,
ge hiagotan erabiltzen da etikazkoarekin
edo politikazkoarekin zerikusirik duen neurrian. O rduan ba dirud i , benetan erlijiozkoa
berea baino interesgarriagoa dela horrek
po litika n nahiz m oralean duen eragina.
Joera apologe tikoa nahiz kritikoa,
biak aurki daitezke euskal aldizkarion erlijioorriald etan : konfesionalek gehienetan erlijiooaren edo e rlijio-in stitu zio en defentsa

ERLIJIOAREN IK U S P U N T U A K
Hiru mailatan ikus eta erabil dezake
erlijioa eta erlijiozkoa prentsak:
a) K u ltu ra z k o fe n o m e n o a re n maian: Munduan eta inguruan erlijiozkoa benetako behomeno soziala dela ikusiz, beroHERRIA 2000 ELIZA

Ikuskera kulturala (lehen m ailakoa)
aukeratu d u te n egunkari eta aldizkari batzu
ere ba dira, ordea, euskal prentsaren ba-

daram ate; ez-konfesionales, beriz, erlijioa
ren beraren kritika sakonik ez du te planteatzen gehienetan, baina joeraz e rlijio-in stitu -
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zioen kritika nabarm entzen dute, età aldi
berean, in stitu z io tik kanpoko erlijiozko
gertakariei garrantzi berezia em aten diete.
Euskal aldizkarietan, azkenik, erlijiozkoa rekiko ironiak bere lekua izan ohi du
sarritan.
b) E u s k a l E g u n k a ria k . Soziologian neure "in k u rts io tx o a " egin zahian, zortzi egunetako euskal egunkariak aztertu
nahi izan d itu tu (m artxoaren 5etik 12ra
bita rte koa k), erlijiozko albistea età gaia noia
zerabilten ikusteko. Zoritxarrez, bederatzi
eg un karie ta tik, sei bakarrik eskuratu ahal
izan d itu t zortzi egun horietan. (Ezin izan,
beraz, o n d o rio soziologiko erabateko età
azke nb uruko rik ateratzeko uste h a n d irikl).
Egun horietan beroitan El P aís egunkariak
erlijiozkoari emen dion lekua ikusi du t.
Età gu ztiak elkarrekin konparatuz, neure inpre sio txó età gogoeta txiki batzu atera ahal
izan d itu .

,

Z ortzi egun horietan egunkaritan
em ateko erlijiozko gertakeri ugaririk ez zen
izan, ez Euskal Herrian età ez gure egùnkariok hartzen du ten m unduan. M artxoaren
4ean: A uste r eguna (G arizum aren hasera),
batetik, età Casaroliren Erromara itzultzea,
A itasa ntua ren bidali bezala Txinan ibili ondoren; m artxoaren 8an, G arizum ako lehen
igandea (benetan ez aparteko albistea) età
m utilen "J a v ie ra d a ” g e rta tu ziren. Beste
gertakari handirik ez dago zortzi egun h o 
rietan; baina erlijiozko gertakarien azpitik
dibortzio-legearen arazoa età horri buruz
Eliza katolikoak duen jarrera dago nahiko

pil-pil
Gure egunkariek ez dute erlijio-sailik;
El País-ek ere ez; hala ere, bi egunkarik
be hintzat, astean behin Elizari buruzko
saila dute. D ia rio V a s c o -re n kasua berezia
da aste honetan: izan ere, "G a ia k " sailean,
hiru egunez, orrialde oso baña eman ditu ,
Filipinetan g e rta tu beria zen bi euskaldunen
beatificazioari eta horren in gu ruko ibilaldiei buruz. E g in -e k ere bere larunbatetako
J a ie g in e n orrialde bat du, erlijiozko gaiari
buruz; baina, hain zuzen, m artxoaren zazpian ez zuen orrialde hori sartu. Erlijioz
ko albistea, beraz, beste sailetan sartzen
da: nazioartekoan, estatalean, Euskal Herrikoan, kultu razko an, gizarte sailean, etab.

Egunkariari buruz eritziren bat ematean, nahiko argigarria izan ohi da ¡rakurleen erreakzioak ezagutzea; erlijiozkoaren
erabilerari dagokionez, irakurleen bi gutun
bakarrik agertzen dira aste honetan: biak
nolabait apologetikoak.
Euskal egunkarientzat erlijiozko al
bistea eta gaia katolizism oarekin eta Eliza
kato liko arekin berdintzen dira. Aste honetako titU tlu gu ztiak Eliza katolikoari dagozkio. B akar-bakarrik E gin-ek du Yogari bu-ruzko artiku lu bat eta erlijio-kritikaz beste
bat.
Laburtzeko, erlijiozkoak, kantitatez,
leku zabal xam arra du euskal egunkarietan^
bataz beste; El P ais-ek baino zerbait gehia-

El tratamiento de la noticia religiosa es superficial y sin nin
guna programación. Y, desde luego, en la prensa vasca diaria,
casi totalmente confesional, si bien con variantes, según las
"ideologías".

Z ortzi egun horietan, behin eta egunkari
batean bakarrik, merezi izan ,du erlijiozko
gaiak lehen orriald eko titu lu a .
Euskal egunkari batzu ia egunero
dute erlijiozko albisteren edo artiku lu re n
bat sartzeko joera. A id e ho n e ta tik, erlijioz
ko titu lu gehien D e ia -k em aten du; gu txien
berriz, Sud-Ouest,-ek; Egin-ek ere oso urri
sartzen du erlijiozkoa egunkariaren barruan.

F
"Euskar
gure lehe
ren erdits
rraisia. Ot

goxeago. Baina erlijiozkoaren erabilera azalekoa eta egoki program atu gabea da.
Bestalde, euskal egunkarientzat - ia den e n tz a t— m aila konfesionalean —katolizism oaren m a ila n — m ugitzen da ia erabat
erlijiozko albistea età gaia. Hala ere, honen
barruan ezberdintasunak ikus daitezke,
egunkari bakoitzaren ''ideologiaren” arabera.
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Orain hileroko soldatatik abantail haundiagoak
lortu ahal dituzu.
Bakar bakarrik zera adierazi behar diguzu,
alegia, hemendik aurrera zure lantsaria BILBO
BANKUko kontu ireki edo Aurrezki libreta baten
bidez eskuratu nahi duzula.
Honela, zure soldata egunero lanean arituko
da interesak ekoiztuz eta arrisku guztietatik
babesturik.
Zure diruaren administrazioa emanez gero,
lantsaria BILBO BANKUAren bidez eskuratu, beste

abantail garrantzitsu batzu eskainiko dizkizu.
Adibidez: Zuk zeuk inprima ahal dituzu bileteak,
eskudirurik erabiltzeko beharrizanik gabe. Bestalde
zure egokierara luzatu ahal dituzu zure erosketen
ordainketak, Kreditu Txartela erabiliz. Eta dirua
behar baldin baduzu nahiz gauez nahiz egunez, 24
Ordu Bankuek estualdietatik aterako zaituzte.
Zatoz guregana eta mintzatuko gara. Bost
minututan lortu ahal dituzu abantail haundiagoak
zure soldatatik.
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