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Bilbon, Euskal Herriko hiri handienean, komunikabide ugari daude, ida-
tzizkoak, ahozkoak, ikus-entzunezkoak, internet bidezkoak…

Komunikabide handi eta txikien artean desberdintasuna ere egin daite-
ke, badaude urteak daramatzaten komunikabide asko urtez urte handitzen
eta finkatzen joan direnak baina badira beste asko bere txikitasunean edota
bere tokiko esparruan tinko aurrera egiten dutenak, Auzoetako aldizkarien
artean adb. Mahatserriko “Berton“, Deustuko “Prest“ eta Zorrotzako
“Zorrotz-Morrotz“ ditugu batzuk. Ahozkoetan Bestetik, “Bilbo Hiria Irratia“
katea eta Bilbotik emititzen duen “Bizkaia Irratia“ azpimarratzekoak dira.
Ikus-entzunezkoetan Ibaizabal Telebista eta Hamaika telebista ere aipatze-
koak dira. Honekin ulertzen da askoz gehiago daudela lan oso txukuna egi-
ten dutenak.

Euskara, komunikabideak eta Bilbo ardatz hartuta, esparru zabaleko hiru
termino, telebista hartuko dut aintzat, euskarazko telebista hain zuzen ere.
Telebistaz hitz egin aurretik, ordea, euskarari heldu behar diogu.

Aurten, 2010ean munduan galtzeko arriskuan dauden hizkuntzen atlasa
berritu du Unesco erakundeak. 2.500 hizkuntzak dute galtzeko arriskua bost
kontinenteetan: haien artean, euskarak. Ez da euskaltzaleen eslogan alar-
mista. Ez da frantsesaren eta gaztelaniaren aurka egiteko erabiltzen den
oinarri gabeko aitzakia. Euskara galtzeko arriskuan dago. Hirugarrenez
ohartarazi du Unescok, atzo kaleratutako atlasean (Arriskuan diren mundu-
ko hizkuntzen atlasa), Euskal Herriko hizkuntzalari eta aditu ugari aspaldi
esaten ari direnaz.

Honako hau aspaldian entzuten ari garenaren isla besterik ez da. Hala
ere, ez dugu hain beltz jarriko gure hizkuntzaren etorkizuna baina bai lan
egitearen beharra aldarrikatu horrelakorik gerta ez dadin. Gizarte guztiak du
honen ardura, jendarteak, insitituzioek, elkarteek, alderdiek, norbanakoek…
eta komunikabideek.

Historian euskarazko komunikabideei begira jarriz gero hainbat idatzi
agertu dira. Ez, ordea, egun aldizkari bezala ezagutu ditzakegunak, baizik
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eta noizbehinka gertakizun zehatz eta garrantzitsu baten berri emateko argi-

taratzen diren orrixka batzuk. Kazetaritzaren garaian ere argitaratzen jarrai-

tzen dira, herri xehearentzat batez ere. Beraz, ez da hain arraroa euskaraz

ere agertzea. 

Ezagutzen den lehen “artikuluetako” bat, literaturatik kanpo dagoena,

1766koa da. Ale bakarra, Julio Urkixoren Fondoan gordetzen dena (Gipuz-

koako Foru Aldundiaren Bibliotekan). Frantsesezko itzulpena omen da:

Jaun Dauphin cenaren eritassuneco circonstancia berecien errelacionea,

haren Coffesorac arguitarat emana du izena, eta Fauvet-Duhart inprima-

tzaileek argitaratu zuten Baionako Pont Majour-ko bere etxean. Gaia Louis

XVI. erregearen aitaren heriotza da, 1765eko abenduaren 25an gertatua.

Horrelakoek marka dezakete gure euskal prentsaren, gure euskal komu-

nikabideen, lehen frogetako bat. 

Ordundik hona euri asko egin du, gauza asko aldatu dira. Medioak des-

berdinak dira, teknologia berriak zer esanik ez. Eta hor sartzen da, medio

eta teknologia berri guztien artean, komunikabideek duten indarra, indar

mediatikoa. Telebistari 7. artearen boterea deitzen zaio, izan ere komunika-

bideek duten indarra gehitu egiten da irudi bati txertatuz, gehituz,  gero. 

Telebistaren sorrera

Telebistaren sorrera, makina asmatu zutenak ere ez dira gaurkoak. 1884.

urtean medio bat sortzeko disko modukoa sortu zuen Paul Nipkow-ek baina

gaur egun telebista bezala ezagutzen dugunaren oinarria Vladimir Zworkyn-

en ikonoskopioak ekarri zuen. Lehen emisio publikoak Ingalaterran, 1927an

BBCk egin zituen eta 1930ean NBCk AEBetan. Programazioa osatuz izan

ziren lehen emisioak, berriz 1936an egin ziren Ingalaterran. 

Hori mundu mailan telebistaren sorrerari dagokionez. Handik hona abia-

dura handian ugaldu ziren telebistak. Eta gurean, telebista euskaraz ikus eta

entzun  ahal izan genuen lehen data 1982ko abenduaren 31 izan zen. Ama-

tiñok garai haietatik honako hau idatzi zuen: “Sorrera-legeak dioenez, bi

helburu handiz jaio zen ETB. Hiritarren arteko informazioa eta eskuhartze

politikoa erraztu, batetik, eta euskal hizkuntza, hezkuntza eta kultura susta-

tu, bestetik”.
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Ilusioz hartu zen telebista berri hura, askok alderdikeriak alderatuz, hiz-
kuntzarekiko garrantzia azpimarratu genuen. Lehen euskara klaseak Bai

horixe saioarekin izan ziren garai haietako sinbolo.

Telebistaren sorrera horretan lehen pausuak ematen ari zirela badira
beste komunikabide asko esparru zabala, euskara hutsean jorratzen zutenak,
adb. 90 urte bete berri dituen Argia aldizkaria.

Ia 30 urte pasa dira lehen euskarazko telebistaren sorreratik, nazio ikus-
pegia zuen telebista hartatik eta lehen esan bezala, teknologiek aurrera egin
duten heinean, hainbat aukera zabaltzen joan dira. 

Bi lboko  euskarar en  egoera

Ditudan datuak 2007koak dira, ondorioz, azken 3 urte hauetan aldaketak
egongo zirela argi dago. Hala ere, ordungo estatistikak aintzakotzat hartuz,
orduan, 2007an, euskararen errealitate linguistiko hau zegoen:

Gaztelania eta euskara ama hizkuntza
dutenak

80.903 biztanle

Bi hizkuntza dakizkitenak baina gaztela-
niaren erabilera dutenak

63.404 biztanle

Gaztelania hizkuntza bakarra dutenak 190.483 biztanle

GUZTIRA: 334.790 (2007. urtean)

Atzerago begira, esanguratsua da hizkuntzaren bilakaerari dagokionez,
1986. urtetik 2001. urtera bitartean, aldaketarik aipagarriena euskaldun
berrien eta erdaldun zaharren kopuruetan gertatu izan dela; 15 urte horietan
19.000 euskaldun berri gehiago daude eta 52.000 erdaldun zahar gutxiago.



Hamaika  t e l eb i s t a r en  sorr era

2006an Hamaika izeneko enpresa sortu zuten sei komunikazio talde,
enpresa eta eragilek, eskualdez eskualde euskarazko telebistak sustatzeko.
Honen zergaiti nagusia, Euskal Herrian gero eta telebista kate gehiago ikus-
teko aukera bazegoen eta badaude ere, gehienak atzerrian ekoitzitakoak
direlako eta, hemengoak izanda ere, ia guztietan euskarak duen agerbidea
ahula nabarmen geratzen zelako izan zen.  

Elkarlanean sortutako ekimenaren atzean izen handiko enpresak ageri
dira: BERRIA egunkaria kaleratzen duen Euskarazko Komunikazio Taldeare-
kin (EKT) batera, Gara eta Le Journal egiten dituen Euskal Komunikabideak
Hedatzeko Elkartea (EKHE), Deia eta Noticias egunkariak argitaratzen
dituen Iparraldeko Multimedia Elkartea (CMN), Elkar liburu eta disko ekoiz-
tetxea, Euskaltel telekomunikazio eragilea eta Bainet telebista eta zinema
ekoiztetxea.

Astorkizak azpimarratzen zuen bezala, «Euskara dugu bereizgarri, eta ez
bakarrik haren alde egin nahi dugulako, baita komertzialki ere ezinbestekoa
ikusten dugulako». Astorkizak eragile guztien euskaltzaletasuna gogoratu
zuen, argi utziz egitasmoa ez dela asmo on hutsa, euskara dutelako beze-
roek komunikaziorako gero eta gehiago eskatzen dieten hizkuntza. «Euska-
razko telebistak sustatuko dituen proiektu honekin areagotu egingo dira
euskaldunen arteko komunikazioak eta euskaraz egiteko aukerak». 

Oinarri sendoen gainean eraikitako asmoa da Hamaika, taldea osatzen
duten enpresek proiektua bermatzen dute eta: «Sinesgarritasuna eta sendo-
tasuna ibilian-ibilian irabaziko baditu ere, sorburu egoki batetik abiatzen da
egitasmoa».

Horiexek izan ziren proiektua azaldu zireneko lehen hitzetako batzuk
eta gaur, hiru urte geroago bide beretik doa Hamaika telebista. Euskara du
helburu, euskara du tresna eta euskara du garraiobide.

Tokiko telebista da Hamaika, euskara hutsezkoa, euskaldun, euskaldun
berri eta euskara ikasi nahi dutenei begirako telebista. Telebista sare horri hasie-
ra emateko, lehenik eta behin egoitzaren kokapena erabaki behar. Non kokatu?
Non eman telebista txiki, xume eta berri baten lehen pausuak? Erabakia, euska-
raren presentzia eskasa beti hain azpimarratua izan den hirian, Bilbon.
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Hori izan zen lehen erronka, Bilbok euskararen presentzia behar zuen
komunikabideetan. Esan dugu badirela oso lan fina egiten duten komunika-
bideak, gu baino lehen iritsitakoak eta ibilbide ederra egin dutenak, Ibai-

zabal telebista, internet bidez ere hor dago baina gureak etxeko telebiste-
tan ikusteko aukera emango zuen, horrek ekartzen duen ardurarekin.

Azken finean, Bilbo Handia Ikus-entzunezkoak SAk sustatutako TB eus-
kara hutsean izateaz gain, eskualdean txertatua da, partehartzailea, eta
gizarte eragileei zabalik dago. Ekipamendu digital aurreratuenekin, errefe-
rentzia izatea da eskualdearen garapenean, bai ikus-entzunezko sektoreari,
bai eta informazioaren gizarteari egingo dion ekarpenaren bidez. Programa-
zioa hurbiltasunean eta informazioan oinarritzen da eta zerbitzu interakti-
boetan gainerako toki telebisten parean edo aurretik aritzeko bokazioa
dauka.

Bilboko Hamaika Telebistaren konpromisoa euskara hutsean eredu bat
jartzea da. 

Bi lboko  t a ldear en  fun tz ionamendua

Proiektuaren sorrera, 2006an izan zen, orduan sinatu baitzen sei enpre-
sen arteko hitzarmena. Gero etorri zen, ordea, Bilboko taldearen osaketa eta
funtzionamendua. Bilbon, Bilbo Handia Ikus-entzunezkoak SA Ibaizabal
telebistak, %20rekin eta Hamaika telebistak %80rekin osatzen da.

2008ko abenduan hasi zen lan taldea Bilbon lanean proiektuari aurpegia
jartzen, proiektuari izaera ematen. Hastapen haietan erredakzioko lan taldea
genuen, lan talde txikia, 6 pertsonak osaturikoa. Errealizazioko 2 pertsona,
komertzial bi, programazio arduraduna eta zuzendari nagusia.

Hurrengo urratsa emisioa izan zen, lehen aldiz Hamaika uhinetan sar-
tzea, etxeetara iristea. Hori otsailaren 10ean izan zen.  Hori baino lehen
dagoeneko ikerketa, azterketa handia egin zen ze programazio egin, zein
eduki jorratu eta ikusleek zer ikusi nahi zuten jakiteko. Honetarako, Hamai-
kako langileez gain, hainbat eragile eta norbanakok hartu zuten parte tele-
bista eredu bat finkatzeko orduan.

Beraz, probetan ari ginela argi utziz, jarri zen emititzen Hamaika Bilbo

Telebista. Urte bete pasa da egun hartatik eta gauza asko ez oso txukun egin
arren, txukuntzen saiatzen gara egunero. 
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Euskara hutsez izatea gauza bat da, baina euskarazko edukiak sortzea
bestea. Hainbatetan euskarari ematen zaion kutsua herrikoia, folklorikoa,
baserritarra dela ikusten da. Eta guk, behintzat, hau bat ere alde batera utzi
gabe, gure nortasunaren esparrua handia denez, beste ikuspuntua ere jorra-
tzea hartu dugu helburu. Askok, Hamaikarekin sentsazio bat adierazi nahi
izan digute, telebista urbanoa den sentsazioa.

Honi berebiziko garrantzia ematen diogu, ez baita bakarrik telebista
moderno bat egin nahia, telebista irekia izatea baizik. Hau da, Bilbon bada,
beno, Bilbon eta Euskal Herri osoan, euskara ondo dakienik baina erabile-
ra eskasa edo hutsa ematen dionik. Gure programazioa ere horiei begira iza-
tea nahi dugu. Agian telebista euskaraz ikusten ez duen gazte bat gurean
ikus dezakeenagatik tentatua sentitzea. Eta honek zabalkunde bat izatea,
ikusi al duzu hura, edo bizilaguna atera zenekoa, koadrilakoa?…

Euskarak zabalkundea behar du, ezinbestekoa da euskara eskolan, isti-
tutuan, unibertsitatean ikasteaz gain, erabilera ematea, kalean entzutea,
kalean bizitzea. Jendeak hizkuntza bizi behar du, sentitu behar du, berea
egin behar du. 

Hori da, nire ustez, erronka handiena, hizkuntza normalizazio batera iris-
tea, etxean zaudenean euskaraz kontsumitu ahal izatea, liburuekin, aldizka-
riekin, irratiekin, telebistarekin, internetekin… Eta kalean zaudenean nor-
maltasunez hori zure bizitzan txertatzea, lagun artean, lanean, medikuan… 

Ondor ioa

Gure telebista martxan jarri zenetik, Bilbon martxan jarri zenetik hona,
nire ustez nabarmen izan da euskararekin izan dugun ezusteko positiboa,
guk uste baino gehiago hitz egiten da, edo behintzat guk uste baino eus-
kaldun gehiago aurkitu ditugu.

Horrelako baieztapenak kontu handiz erabili behar dira, izan ere orain-
dik esparru handia dago lantzeke eta lan asko egiteke. Nire pozerako esan
dezaket, nire eguneroko bizitzan Bilbon euskaraz lan egin dudala, euskaraz
bizi izan naizela kalean eta euskalduna izan dela nire ingurua. Lanean, tele-
bista esparruan ere baikorra izan da esperientzia, euskaldunak topatzeko ez
dugu zailtasun handiegirik izan nahiz eta horretarako batzuetan gure barne-
ko eskema batzuk aldatu behar izan. 

Naroa Iturri
118



Hor ere izan dugu eztabaida, Hamaikatik euskaldun peto-petoak pasa
dira, hizkuntzarekin bat ere arazorik ez zutenak, baina baita euskaldun
berriak ere, euskararekin zailtasunak izan dituztenak eta behin baino gehia-
gotan entseguak eta grabazioak eten behar izan ditugunak baina azkenean
euskaraz testigantza eman dutenak.

Hori izan behar da gure erronka, euskarari ahal dugun presentzia han-
diena ematea, gure prejuizioak alderatu eta euskararen aldeak erakutsi, bai
euskaldun petoenak baita euskara ikasten ari direnenak edota saiakera egi-
ten ari direnak ezagutaraztea.

Azken finean, hitza eman behar diogu euskararen errealitate guztiari. Ongi
eta ez hain ongi egiten dutenei, horrela gure lotsak eta gure mugak hausten
ditugulako, gure egunerokoa islatzen dugulako eta gure bizilagunak, beti gaz-
telaniaz entzun diogun horrek, euskaraz dakiela ikusten dugulako. 

Hori da benetan heldu behar diogun lana, horri eman behar diogu inda-
rra. Hortik aterako ditugu emaitzak, hortik iritsiko da hein handi batean
emaitza, nahiz eta istituzioetatik eta gizartetik lan handia dagoen oraindik
egiteko.

Euskara jorratzeko tresna ugari daude eta denak dira baliogarriak borro-
ka honetan aurrera egiteko, euskarak egiten gaitu euskaldun, euskarak egi-
ten gaitu herri eta horretarako indar metaketa dira egun sortzen ari diren
euskal komunikabideak. Bakoitzak bere esparruan egunero jartzen duen
gutxi horretan osotasun bat sortuko baita.

Eta Bilboko ustezko tradizio erdaldun horri buelta eman behar zaio. Eus-
kaldunak, egon, bagaude, hori zabaltzea denon arteko helburua da, auzoe-
tan, komunikabideetan, udalean, alderdietan eta gizarte eragileetan.
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