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Post-PC aroa

A holkularitza enpresa
handiek lau haizeetara
zabaldu dute mantra

berria: «Post-PC aroan sartu
gara». IDC eta Gartnerrek horre-
la azaldu dute. Ordenagailu
arrunten salmentak beheraka

doaz, eta tabletak eta sakelako
aurreratuenak, berriz, gora.

Inork zalantzan jarriko ez
dituen datuak dirudite, baina ez
da horrela. Alde batetik, ez dago
hain argi ordenagailuen salmen-
tak gutxitu direnik. Industriak
esperotakotik behera saldu dire-
la bai, baina hortik aurrera...
Batzuetan aurreikuspenak eta
errealitatea ez datoz bat, eta kon-
tuz ibili behar dugu horrekin.
Datuetan sakondu gabe ere, argi
dago zerbait gertatzen ari dela. 

Kontsumorako gailuetara
bideratzen ari gara asko, eta
horrek ez du zertan txarra izan.

Denbora guztian eta edozein
tokitan gaudela ere, konektatze-
ko aukera dugu orain. Nolabait,
behar berri bat sortu dugu: kon-
tsumorako gailuen beharra. Rol
hori betetzen dute gure sakelako-
ek eta tabletek.

Esan ohi dugu ordenagailu
txiki bat daramagula poltsikoe-
tan, baina hori gezurra da. Gauza
asko egin daitezke sakelako edo
tableta batekin, beste gailu asko-
rekin egin ezin direnak. Halere,
sorkuntzara baino gehiago kon-
tsumora bideratutako zerbait da.

Kontrako adibide asko aurki
diezaiokezue baieztapen horri.

Argi dago jendeak gauza askota-
rako erabiltzen dituela gailu
horiek. Sortu duten aplikazioen
ekosistemak, interfaze eta abs-
trakzio ukiezinak, idazteko
sarrera gailuen mugak... ez dute
laguntzen askoz gehiago sakon-
tzeko aukera. 

Bereziki kezkatzen nau hez-
kuntzan gailu hauen erabilera
ezinbestekoa egin beharra. Badi-
rudi tabletak bereziki modan jar-
tzen ari direla arlo batzuetan.
Kontsumorako gailu baten beha-
rra balego, nahikoa litzateke sa-
kelakoa erabiltzea nire ustez.
Beste zerbait beharko balitz, be-

rriz, ordenagailu eramangarri
bat gomendatuko nuke nik.

Ordenagailu eramangarriak
tableten funtzioak bete ditzake,
baita gauza askoz gehiago ere. Fa-
miliei zerbait erostera behartu
behar bazaie, ezin du sormenari
mugak jartzen dizkion gailu bat
izan. Beharrezkoa litzateke, gai-
nera, erosi ezin dutenei bat uztea
edo laguntzak ematea.

Gure eskoletan tabletak sar-
tzea Interneteko edukiari esker
lausotzen ari zen editorialen kon-
trol absolutua berreskuratzeko
bektorea izan daiteke; erabaki
garrantzitsua, beraz.
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K
ioskoetako katalaneko
eskaintza oraindik
urria zenean abiatu zu-
ten El periódico de Ca-

talunya-ren katalanezko ber-
tsioa, orain dela 15 urte. Egunka-
ria sortu zenean, 1978an, sortzai-
leek herrialdeko bi hizkuntzetan
argitaratuko zen egunkari bat
egiteko asmoa zuten buruan.
1997an gauzatu zuten ideia. Egu-
nero gaztelaniazko eta katalanez-
ko bi bertsio argitaratzen dituzte
ordutik, edukien aldetik biak ber-
din-berdinak; hizkuntza eta egun-
kariaren goiburua aldatzen dituz-
te soilik. Urdina katalanarentzat,
gorria gaztelaniarentzat. 

«Herrialde bat, egunkari bat, bi
hizkuntza». Horrelaxe azaldu du
Montse Baldomak  Komunikazio
arduradunak egunkariaren filo-
sofia. Baldomak 25 urte darama-
tza egunkarian lanean. «Katalu-
niako gizartearen dualtasuna
islatzen dugu». Egunkariaren
estatutuen arabera, hedabide
«progresista, plurala eta laikoa»
da.  

Katalaneko bertsioa kaleratu
zutenetik emaitza onak izan
dituzte. Irakurleen %40k egin
dute katalanaren aldeko hautua;
318.000 lagunek irakurtzen dute
egunero katalanez. 

Bi hizkuntzetako bertsio bikoi-
tza egiten aitzindariak dira. La
Vanguardia egunkariak orain

dela bi urte katalaneko bertsioa
atera aurretik, hizkuntza horre-
tan gehien irakurtzen zen egun-
karia zen. «Orain hortxe-hortxe
ibiliko gara biak, lehenengo pos-
tuarengatik lehian», dio Baldo-
mak. 

Egunkaria gaztelaniaz egin,
eta ondoren itzuli egiten dute.
«Kolaboratzaileek nahi duten
hizkuntzan lan egiteko aukera
dute». Indar handia jartzen dute
itzulpenean. Horretarako, 30 bat
hizkuntzalariren, itzultzaileren
eta kazetariren lantaldea dute.
«Itzulpena kalitate handikoa da,
kontu handia dute itzulpen lite-
ralak ez egiten». Gainera, kazeta-
ritza irizpideak oso kontuan har-
tzen dituzte itzultzerakoan,

tituluak eta testuak ongi egoki-
tzeko. 

Katalunia osorako publika-
tzen dute, baina hainbat ale saldu
Espainiako Valentziako kostalde-
an eta Madrilen. «Bartzelona in-
guruetan saltzen dugu ale
gehien». Erreferentziatzat Kata-
lunia  hartzen badute ere, nazio-
arteko berriek toki handia bete-
tzen dute. «Espainiako politikako
gaiak ere kontuan hartzen ditu-
gu, eta kolaboratzaile sare handi
bat dugu».

Informazioa ematean, Katalu-
nia naziotzat hartzen dute. «Bes-
teak beste, Kataluniako Parla-
mentuak horrela aitortu duela-
ko». Halere, independentziaren
aldeko eztabaidan ikuspuntu

neutrala dute. «Iazko irailaren
11ko independentziaren aldeko
manifestazioaren jarraipen zaba-
la egin genuen, noski. Baina ez
gara independentziaren alde le-
rratu». 

Egunkari gehienek bezala, pu-
blizitatearen beherakada izan
dute azken urteetan, eta, ondo-
rioz, «egokitze prozedurak» egin
behar izan dituzte. Halere, egun-
kariaren bideragarria dela «inon-
go zalantzarik» ez du Baldomak. 

Aitzindariak Interneten
Webgunean indar handia jarri
dute hasieratik; bi hizkuntzetan
irakur daiteke.  «Webgunea jar-
tzen lehen hedabidea izan ginen»,
azaldu du Baldomak. «Sare sozia-
letan ere oso aktiboak gara». 

Ataria bi zatitan banatu dute.
Batetik, doako informazioa
eskaintzen dute. «Azken orduko
berriak jartzen ditugu, eta guk
landutako gainontzeko artiku-
luen, elkarrizketen, analisien eta
iritzien sarreratxo bat». Artikulu
osoa irakurtzeko, baina, erabil-
tzaileak ordaindu edo harpidetu
egin behar du. Papereko eduki
guztiak eskura dituzte sarean,
harpidedunentzat soilik. «Ez du
zentzurik produktu berdinaren-
gatik kioskoan ordaindu behar
izatea eta sarean ez. Desberdina
da egunkari guztiek ematen
dugun azken orduko informazioa
eta guk propio landuta ematen
duguna. Horren atzean ordaindu
beharreko lana dago». 

Interneteko edukiengatik or-
daintzeko ohitura handirik ez da-
gonez, harpidetza digitala oso
prezio baxuan dute. «Askoz ere
merkeagoa da sareko harpidetza
paperekoa baino». 2011ko azaro-
an jarri zuten martxan harpide-
tza mota hori. «Interneten ez dago
beste biderik. Saiatu eta huts
egin, saiatu eta huts egin, azkene-
an asmatu arte». 

Midaseko egunkariak (III)q ‘El periódico de Catalunya’bi hizkuntzatan argitaratzen dute
1997. urtetik, katalanez eta gaztelaniaz. 318.000 irakurle inguru ditu katalanezko bertsioak.

Egunkari bat, bi hizkuntza 

Bihar: Italiako Dolomiten ale-
manezko egunkaria.

Bartzelonako egoitzan 120 kazetari inguruk lan egiten dute. JOAN PUIG / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA


