
Bizkaia Irratia
Bizkaiko Euskal Irrati bakarra

Juan Mari Iraolagoitia

Bizkaia Irratia 1990eko urriaren 1ean jaio zan.

Bilbo Herri Irratiaren oinordeko eta jarraitzailea da, baina alde
nabarmen bat dago bien artean. Bizkaia Irratian programazio guztia
euskeraz egiten da eta Herri Irratian irratsaio batzuk euskeraz eta beste
batzuk gazteleraz eskeintzen ziran.

Hamazazpi urtetan, pausuka-pausuka, euskal programazioa gero
eta leku gehiago hartuz joan zan, independiente bihurtu arte.

Bai Bilbo Herri Irratia, bai Bizkaia Irratia, Bilboko Elizbarrutiarenak
dira.

Bilbo Herri Irratia, Bizkaiko eleizeak bizi eban gir o a r en ondorioa

Radio Popular de Bilbao-Bilbo Herri Irratian 1973ko azaroan hasi
zan lehenengo euskal irratsaioa. Aurretik mikroespazio batzuk egiten
ziran -Bitorino Larruzea abadeak igandero mezako irakurgaiei buruzko
gogoetak egiten ebazan, eta Fermin Iraolagoitiak euskal historia, geo-
grafia eta literaturaz, 6-8 minutuko ekitaldiak egunero-, baina euskal
programaziorako bidea “Zuentzat, euskeraz dakizuenontzat” ordubete-
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ko eguneroko saioagaz hasi zan. Irratsaio egileak Inmaculada
Gallastegi eta Juan Mari Iraolagoitia.

1973ko udabarrian erabaki garrantzitsua hartu eban Elizbarrutiak:
Radio Popular-eko Uhin Ertainean (Onda Median) erdal pro g r a m a z i o-
agaz jarraitzea, eta Frekuentzia Modulatuan euskal programazioa sart-
zen hastea. Honetan eragile zuzena Julian Olazabalaga abadea izan
zan, sasoi haretan baserritarren pastoralgintzarako Elizbarrutiko ard u-
raduna. (Olazabalaga beronek 1969. urtean bere ard u rea agertu
eban, Bizkaiko herri txikietan euskeraz hasibarri egoan liturgia erat -
zeko abade asko gai ez zirela ikustean. Derioko Seminarioko irakas -
leengan aurkitu eban erantzuna: Ander Manterola buru zala hasi
ziran lanean. 1970ean I. Derioko Udako Euskal Ikastaroa egingo
zan. Irakasleak: Karmelo Etxenagusia, Mikel Zarate eta Lontzo
Z u g a z a g a ) .

Zergatik hasi zan euskal programazioa Bilboko Radio Popularrean?
“Bizkaiko eleizeak bizi eban giroak bultzatuta” dino, zalantzarik gabe,
Ander Manterolak.

Giro hori, besteak beste, ondoko honeek eragin eben, Manterolaren
arabera:

• Juan XXIII.aren “Pacem in terris” (1963) enziklikak, Estadu bako
hizkuntza gutxituei bizi izateko eta garatzeko eskubidea aitortzen
jaken. Honek arnasa barria emon eutsan euskereari. “Guk
“Pacem in terris” pastoral bat lez irakurten genduan, Euskal
Herrirako idatzita izan balitz lez”, azaltzen dau Manterolak.

• Vaticano II.a Kontzilioak (1962-65) liturgia ospakizunak (meza,
bateoak eta beste sakramentuak), bakoitzak bere hizkuntzan
(lengua vernácula) emoteko erabakia hartu eban.

• Euskaldunak egozan ikasleku, konbentu, seminarioetan... 50eko
hamarkadako azken urteetan pausu barriak emoten ebilzan:
“Jakin” (Frantziskotarrak), “Laiaketan” (Pasiotarrak), “Arn a s ”
(Sakramentinoak). “Karmel” (Karmeldarrak)...
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(Eleizeak argitalpenetan baeban tradizioa Errepublika garaian:
Ekin, Karmengo Argia, Gure Misiolariak, Jesusen Bihotzaren
Deia, Ecos de San Felicísimo...)

• Abadeen ardurea. 1960an 339 abadek izenpetutako agirian eus-
kerea guztiz baztertuta egoala salatzen zan.

• 60ko hamarkadan sortu ziran lehenengo ikastolak ere. San
Nikolaseko katekesian lehenengoa Bizkaian.

• Eleiz eta herri mogimendu batzuk ere euskeraz kontzientziatuta
agertzen dira. Herri Gaztedi-k, adibidez, (1961) “Ekintzaile” aldiz-
karia euskera hutsean zabaltzen eban Bizkaian.

Bizkaiko eleizeak bizi eban giro horrez gain, beste errealitate
garrantzitsu bat gertatzen zan Euskal Herrian: Gipuzkoan irrati ba-
tzuetan,  -Loiola-Donostia Herri Irratiak, Segura, Arrate-,  euskal irra-
tsaioak eskeintzen ziran. Loiola eta Arrate irratiak ziran ezagunenak
Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaiko Durangaldera erta Markinaldera ere
ondo heltzen ziralarik.

Euskera irratietan: hastapenetako pausuak

• “Euskeraz, lehenengo, BBC-n emititzen zan. 1947tik 1950era bai
behintzat. Beharbada lehenago ere bai. BBCren Foreing Service-
n ez dakit ziur ze maiztasunez -astero edo hilero-, Aita Urrutia
nabarniztarrak berba egiten eban. Españolez emoten zan irratsaio
baten ondoren egiten eban Mariaren Bihotza Kongregazioko erli-
jioso honek bere berbalditxoa euskeraz. Euskera ederra eukan”.
(Ander Manterola)

• 1956-1957-1958-1959 urteetan Segura, Arrate, Tolosa Irratiak, eta
Mondragoiko Lanbide Eskolakoa sortzen dira Gipuzkoan.
Nafarroan Berruete eta Iruritakoa. Baina 1964an zarratu egin eba-
zan Madrilgo Gobernuak. Irrati honeek parrokialak ziran, gehien
bat, eta tarteka euskal diskoak, bertsoak, sermoniak... emititzen
ziran.
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• Loiola Herri Irratian beste pausu bat emoten da: disko, bertso eta
sermoiez gain... euskeraz eginiko irratsaioak emititzen hasten dira
1961ean, eta apurka-apurka euskal irratsaioak ugaritzen joan
ziran. Hala ere, 1964-an zarratu egiten dabe Loiola Herri Irratia.
1965ean hasiko da barriro, orain F.M.-n, urtebetean ixilik egon
ondoren. Irratsaioen %60 euskeraz emotera ere heldu ziran. Jose
Mari Iriondok ziurtatzen deuskunez.

• Donostia Herri Irratian irratsaio batzuk eskeintzen ziren euskeraz.
70ean jesuitek hartu eben eta euskeraren presentzia gehitu egin
zan.

• La Voz de Guipuzcoa-n lau edo bost irratsaio emoten ziran aste-
an (Basarri bertsolariak).

• Radio San Sebastian-ek ere ugaritu egin ebazan irratsaioak 

• Arrate Irratia 1978an hasi zan martxan barriro, oraingoan irratsaio
guztiak euskeraz emonaz. Hasi eta 4 hilabetera zarratu egin eben
barriro. 1982an ekin eutsan ostera ere, orain ere euskera hutsean.
(Bernardo Ibarra)

• Segura Irratia 1972an zabaldu eben barriro: gaztelera-euskeraz
emititzen dau.

• Bizkaian lehenengoa Bilbo Herri Irratia izan zan (1973).

Euskal Irratiak gaur egun Bizkaian

Bizkai guztira helduz, programazio guztia euskera hutsean eskein-
tzen daben irratiak honeexek dira:

- Bizkaia Irratia (1973)
- Euskadi Irratia (1982)
- Euskadi Gaztea (1990)

Bizkaia Irratia . Bizkaiko euskal eskualde guztierara heltzen da,
baina ez herri eta auzo guztierara.

Euskadi Irratiak programazio “konbentzionala” deritxona eskein-
tzen dau eta Donostiatik emititzen dau.
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Euskadi Gaztea musikala da eta Donostiatik emititzen da gehien
bat. Lehen Euskadi Gaztea euskeraz eta gazteleraz ziran, orain euskeraz
soilik.

Arrate Irratia ere ondo heltzen da Durangaldera eta Lea-Artibaira.
Hegoaldean Euskera hutsean diharduen irrati pribatu bakarrak Arrate
eta Bizkaia Irratia dira.

EGIN Irratia ere nahiko zabal heltzen da Bizkaira. Euskerea ugari
darabil.

Bizkaia Irratia, Bizkaieraz

“Ondo jagondako bizkaiera batua edo literarioa” erabili behar ebela
esatariek erabaki zan 1973an, irratia martxan jarri zanean. Bizkaiko eus-
kaldungoari hurbilagoko zerbitzua eskeintzea zan helburu nagusia.

Erabaki hori hartu zanean beste hau ere gogoan izan zan. Loiola
Irratiak eskeintzen ebala batuz, nahiz eta Bizkaia osora heldu ez.
Euskadi Irratia (1982) abian jarri zanean logikoago ikusten zan oraindi-
no bide horri jarraitzea, batak bestea osotzen daualako.

Zabaltasunez jokatzea izan zan beste xede bat, batuz, gipuzkeraz...
“euskera ona” erabilen protagonistei lekua emonez. Ahalegin hori ete-
nik gabe egin da.

Programazioa

Ezaugarri nagusi batzuk izan ditu beti:

- goizetan konbentzionalagoa
- arratsaldeetan musikalagoa
- herri eta eskualdeekazko hartuemon zuzena
- euskal musika ugari
- zuzeneko esataritza

Guztia kostua galga eta muga dalarik
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Konbentzionalak, -albistegiak, erreportaiak, alkarrizketak, lehia-
ketak, irratsaio monografikoak, e.a.- kosto handia dauka, lan handia-
goa daukalako. Gogokoago izan doguz era honetako irratsaioak,
baina ekonomiak aginduta irratsaio arinagoetara jo behar izan dogu
s a r r i .

Bizkaia Irratiak zuzenean iharduten dau goizeko 7etatik gaueko
11etara, gauez musikea eskeintzen daualarik.

Bizkaia Irratia: Bizkaiko euskal irrati bakarra

Slogan horixe jarri geuntsan Bizkaia Irratiari.Bizkaiko bakarra, ez
Bizkaian bakarra. Izan ere 1990ean, Bizkaia Irratia jaio zanean, progra-
mazio guztia euskeraz egiten eban Bizkaiko bakarra zan. Euskadi Irratia
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hor egoan, eta Bizkaia Irratiak baino azpiegitura hobea eukan Bizkaiko
txoko guztietara heltzeko, baina Donostiatik egiten zan (eta egiten da),
g e ro Euskadi Gaztea jarri eben martxan, baina euskerazkoa
Gipuzkoatik egiten zan. Zoritxarrez, programazio guztia euskera hutse-
an egiten dauan Bizkaiko bakarra Bizkaia Irratia da.

Bizkaia Irratia sortu zanean 7 edo 8 irrati egozan Bizkaian: Radio
Nacional, bere F.M.koa, SER O.M., SER F.M., Radio Juventud, Radio
Popular de Bilbao eta bere F.M.koa. Kopuru hau 4 aldiz bidertu da, -
herrietako irrati txikiak kontuan izan barik-, baina euskera hutsean
irratsaio guztiak geuk bakarrik emoten doguz.

Kezkagarria da “dial”ean euskal irratiek Bizkaian daben presentzia.
Ondoko informazio hau ikusi baino ez dago: Uhin Ertainean (O.M.n) 6
irratitik Euskadi Irratia da bakarra. F.M.n hor agertzen diran 20etatik 3:
Euskadi Irratia, Euskadi Gaztea eta Bizkaia Irratia, eta horreetatik batek,
Bizkaia Irratiak bakarrik dau emisio-zentroa Bizkaian.

Entzulego Ikerketak

“Estudio General de Medios” eta “CIES”ek egindako entzulego
inkestak dira ezagunenak hemen. Estudio General de Medios-ek estatu
mailan egiten dau ikerketa eta kate handientzat -Radio Nacional, SER,
COPE, Onda Cero- baliogarria da. Baina irrati bakoitzare n t z a t
-probintzia, eskualde edo herrikoentzat- ez dauka baliorik, probintzia
bakoitzean inkesta gutxiegi egiten diralako.

CIES Iruñekoa da. Honen estudioak fidagarriagoak dira lurral-
de bakoitzean inkesta gehiago egiten dituelako. Baina Bizkaian ez dira
batere mesedegarriak euskerearentzat. Biztanlegoaren dentsitatearen
arabera egiten ditu inkestak, euskerea kontuan hartu barik, beraz
hemen inkestarik gehienak Bilbo Nagusian egiten ditu, baina Bizkaian
euskaldunen dentsitatea ekialdean dago, euskal partean. Askoz ere
inkesta gehiago egin behar leukez errealitatea isladatzeko. Ikerketa
honek ez dakartso mesederik euskereari.
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Publizitatea: “Diruak ez daki euskeraz”

Hau behin eta barriro esan dogu guk. Eta hau sarri esaten badogu,
gure eguneroko burukomina dalako da. Bizkaia Irratia pribatua da,
publizitatetik bizi behar dau, eta publizitatea lortzea asko kostatzen da.
Gazteleraz ere ez dagoz errez gauzak, baina askoz zailago dagoz eus-
keraz, hemen euskeraz dakienak gazteleraz ere badakielako, baina ez
alderantziz. Beraz edozein firmak nahiago dau publizitatea guztiek
ulertu dagien egitea, eta ez euskaldunek bakarrik.

Guk, egia esan, Bizkaia Irratian herrietan erantzun ona izan dogu,
baina oraindino hobea behar geunke. Publizitate etxeekin eta bana-
tzaileekin (distribuidorekin) jai dogu. Publizitate etxeek ez dabe nahi
ezelango konpromisorik eta ez dira bustitzen euskereagatik: entzule-
goaren rankinean lehenengo lau edo bost puestoetan dagozanei banat-
zen deutsie euren eskuetan jarritako dirua.

Anekdota bat

1973an “Zuentzat euskeraz dakizuenontzat” zelan egiten genduan
esango deutsuet. Orduan zensurea egoan oraindiko. Egunkarietatik
- o rduan La Gaceta del Norte, El Correo Español eta Hierro- hartzen gen-
duzan hainbat albiste. Ez egoan teletiporik. Albiste horreek euskeratu
egiten genduzan, gero euskeratutako hau gaztelerara itzultzen genduan
b a r r i ro, eta hau “Información y Turismo”ko Bilboko ordezkaritzan aur-
keztu behar izaten genduan irratian esan aurretik. Bestalde, 12 eskual-
detan geunkazan laguntzaileak eta grabatuta bialtzen euskuezan albis-
teak. Egunean eskualde biko barriak emititzen genduzan. Horre e n
laburpena be egin behar zan gazteleraz. Denpora gitxian gertatu zan
hori, baina horrela hasi ginan lanean. Eguerdian 12etatik 13etara ord u-
bete emititzeko goizeko 7etan hasita egoten ginan lanean.

Bizkaia Irratia: Elizbarrutiaren euskeraren aldeko apustua

Zailtasunak, era askotakoak, ugari izan arren, Bilbo Herri Irratiak eta
Bizkaia Irratiak 23 urteko lana eskeini deutse Bizkaiko euskaldunei.
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Hainbat esatari izan dira “etxeko” Bizkaiko familietan. Lehen, Bilbo
Herri Irrati garaian Inma Gallastegi, Jesus Eguzkiza “Eguzki”, Zorion
Egileor, Sabin Barruetabeña, Angel Unzueta, Adolfo Arejita, Juan Mari
Iraolagoitia, Pedro Mari Goikoetxea, Jesús Etxezarraga, Pili
Muniozguren, Jon eta Ramón Etxebarria... Orain, Bizkaia Irratiagaz,
Mikel Astelarra, Dorleta Alberdi, Jon Ander Barruetabeña, Itziar
Zarandona, Kepa Uriarte, Asier Muniategi, Libe Agirre, Jabi Onaindia,
Koldo Isusi, Miren Ezkurra, Asier Txakartegi, Jabi García...

Elizbarrutiak Herri Irratia sortu ebanean eta baita Bizkaia Irratia sort-
zeko urratsa emon ebanean ere helburu bera eban: Bizkaiko euskaldu-
nei zerbitzua eskeini. Ez lehen Bilbo Herri Irratian, ez orain Bizkaia
Irratian, -nahiz eta enpresa legez Alkarte Anonimoa izan-, Bizkaiko
Elizbarrutiak ez dauka diru-irabaziak izateko helbururik. Xede nagusia
herritar euskaldunak dira.
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