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Goizalde Landabaso

Ukaezina da Bilbok azken urteotan euskalduntzean

emandako aurrepausuak. Agian ez guk nahi bezain biz-

kor, baina emandakoak emanda daude. Alor guztietan ez

da abiadura berean eman. Hedabideen alorrean, bada

oraindik euskara modu testimonialean agertzen duenik,

kazetari asko ez dira elebidunak, eta zenbait tokitan “eus-

kara gaiak” folklorearekin lotuta daude. Hedabide eus-

kaldunaren kontsumitzaileaz be aurreiritzi asko dagoela

iruditzen zait. Izan ere, beti pentsatu izan da militantzia-

gatik egiten duela kontsumitzaileak aukera euskalduna.

Izango da arrazoi hori dela medio aukera hori egiten

duena, baina inguruan ditudan euskaldunei begira esan

nezake 1: Eleanitzak dira, eta 2: Hautua kalitatearen ara-

bera egiten dute. Alde horretatik uste dut Euskadi Irra-

tiak egiten duen lana nabarmentzekoa dela. Baina hutsak

ere baditu, izan ere, Bilbok oraindik ere askoren aburuz

erdaldun gehiegi ditu, erdaldunegia da, eta aurreiritzi

horiek marjinalitatera eraman ditu sarri Bilboko euskal-

duna eta BIlboko albisteak.

Euskadi Irratiaren kasua aipatu dut, urte luzeetan bertan jardun dudala-
ko lanean, Bilboko ordezkaritzan. Ikusi dut Bilbo inguruak indarra hartu
izan duela. Interesa piztu duela. Euskaldungoa hazten joan den heinean,
batez ere. Eta baita ikusi dut ezezagutza handia, bai inguruarena eta baita
bertoko euskaldunarena ere. Izan ere, Bilbo inguruan bizi den euskalduna
ez da baserritarra eta ez da arrantzalea. Kalekumea da. Kalekoak eta hirigu-
ne handikoak ditu erreferentziak. Kultura eta hizkuntza askoren artean hazi
da, eta aniztasun horretan sentitzen da eroso. Aniztasun horretatik edaten
du, eta hartzen du nahi duena. Erizpidea? Sarri norberaren gustua da, kali-
tatea ere bai, jakina. Agian duela 30 urte euskararekiko militantziak bultza-
tzen zituen entzuleak euskarazko irratietara, hedabideetara. Gaur egun,
ordea, esango nuke eskaintzaren kalitateak egiten duela. Irudipena daukat
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sarri programatzaileek duela 30 urteko erizpideak erabili izan dituztela
eskaintza sortzeko orduan. Eta ez dutela aintzat hartu hiru hamarkadetan
egindako eboluzioa.

Tira, bota diezaiogun begirada arina Bilbon eta inguruan entzuten diren
irratiei eta eurek euskarari ematen dioten lekuari. 

Euskadi Irratia bera aipatu dugu eta gero itzuliko gara bere eskaintzara,
baina esan dezagun Bilbo inguruan euskara hutsean entzuten den irratieta-
tik garrantzitsuena dela. Berarekin batera; Euskadi Gaztea, Bizkaia Irratia,
Bilbo Hiria irratia, Tas-Tas irratia, Radio Euskadi, Cope Irratia, Onda Cero
irratia, Ser Bilbao, Herri Irratia, Radio Popular, Radio Nervion, EiTB irratia,
40 Principales, Kiss FM, Radio Nacional, Punto Irratia… eta horrela segi
nezake luze eta zabal. Horietatik zenbatek jarduten dute euskara hutsean?
Euskadi Irratiak, Euskadi Gazteak, Bizkaia Irratiak, eta  Bilbo Hiria Irratiak.
Osterantzekoek gehiago edo gutxiago tarteka baino ez dute egiten. 

Hortaz, irratia euskaraz entzun nahi duenak lau aukera baino ez ditu
itsaso zabal eta betean. Askok pentsatuko luke nahikoa eta sobera dela,
baina ikusita gaztelerak duen eskaintza zabala, euskarazkoa murritz samar
gelditzen da. 

Euskarazko irratien aldeko hautua egiteko nahikoa ote da hizkuntzaren
aukeraketa? Beharbada garai batean bai, baina nik uste dut gaur egun ez
dela horrela, lehenago esan dudan bezala. Kalitatea eta entzulearen gustu-
ko programazioa dira erabakiorrak. Alde horretatik sarri hutsune asko ikus-
ten dut. Hizkuntzaren beraren erabilera nahikoa bailitz egiten da lan batzue-
tan, eta neure ustez, ez da nahikoa. Ez da. Entzuleak ez du protesta egingo,
ez du deus ere esango. Sinpleki, dialean aurrera edo atzera egingo du. 

Honi ekiteko, baina, Bilboko hiritarren nondik norakoak azaldu beharko
genituzke. Bilboren idiosinkrasia ezagutu beharko genuke apur bat. Esan
genezake hetereogeneoa dela Bilbo. Adin guztietako bizilagunak aurki dai-
tezke, gero eta gehiago dira entzuten diren hizkuntzak eta ikusten diren
jatorriak. Horiek denak elkarrekin bizi dira. 2001. urtean 51.000 (Irun edo
Santurtzi besteko populazioa) bilbotar ziren euskaldunak eta 71.000 elebi-
dun hartzaileak (hau da, euskara ulertzeko gai direnak). Gaztelania soilik
zekiten bilbotarrak 200.000tik gora ziren. Duela hamar urteko datuak dira,
eta euskara ereduen gorakada eta euskaldundutakoen kopurua begiratuta
esan genezake hamar urteotan euskaldunen presentzia igo egin dela. Azken
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5 urteotan %12 egin du gora euskaldunen kopuruak, eta egun, 165.000 dira
Bilbon bizi diren euskaldunak. Euskaldun hauek orokorrean definitzerik ez
dago. Honek esan nahi duen guztiarekin, alegia, ezin dugula (zorionez)
lagin bakar bat eratu. Horrek korapilatu egiten du a priori eskaintza, irratian
eman nahi dena; edozein hedabidetan eman nahi dena. Baina uste dut aniz-
tasunaren aberastasuna interesgarriagoa dela.

Sarri esan izan dut erakartzeko gako bakarra ikusten dudala: liluratu. Eta
zoritxarrez, ez da beti horrelakorik egiten. Zenbait eskaintzatan “izoztea”
ikusten dut. Gizarteak aurrera jarraitzen du eta badirudi batzuetan irrati
eskaintza gelditu egiten dela. Irrati entzulea, ustez nagusia da, hogeita
hamar urtetik gorakoa, esan zidaten behin. Eta esaten zidatenean bazirudien
aldaezintasuna zegoela horretan. Hau da, hau horrela da eta ez dago alda-
tzerik. Nik, berriz, erronka izugarria ikusten dut hogeita hamar urtetik behe-
rakoek ematen duten aukeran. Honek, zenbait kasutan, erabateko aldaketa
ekarriko luke, reprogramazioa. Batzuetan aldaketen aurrean erreuma gai-
lentzen zaie edo zaigu. Eta zer gertatzen da hemen? Ba hogeita hamar urte-
tik beherako ustezko entzuleak aldegiten duela, eta okerrena, batzuetan
hurbildu ere ez dela egiten. Eta agian, sekula ez dela hurbilduko.

Euskararen lekukotasunari dagokionez, irrati erdaldunetan duen lekuko-
tasunari ere leku egingo diogu. Adibide batekin azalduko dut. Abenduaren
hirugarren egunean, Euskararen Nazioarteko egunean normalean gazteleraz
emititzen duen irrati batean euskarazko elkarrizketa bat egin zuten. Leku-
kotasun txikia izan zen. Hiruzpalau minutukoa. Euskararen egoeraren ingu-
ruan egin zioten elkarrizketa Ramon Etxezarretari, momentu horretan Hiz-
kuntza Politikarako Sailburu orde zenari. Euskaraz eta euskarari buruz. Ez
zuten albiste bat euskaraz egin beste edozein gairi buruz, alegia, ez zuten
eguneko politikariak egindako adierazpenez edota ingurumenaren inguruan
albistea euskaraz egin. Euskarari uzten dioten eremua horretara mugatuta
balego bezala, euskararen inguruko gaietara. Eta honek itzelezko atzera-
pausuak dakartza. “Izoztea” berriz ere.

Neure baitan zalantza zenbait azaldu ziren emankizun honetan: Batetik,
zergatik orain ametitu euskaraz egitea, izan ere, urtean 365 egun dituzte
euskarari leku egiteko eta soilik gaur egiten diote. Nazioarteko euskararen
eguna den honetan. Eta bestetik, sikieran gaur txoko bat izan du. Oraindik
ez dakit asmatzen pentsamendu zuzena zein ote den, eta ez dakit bien
artean aukeratu beharko nukeen. Irrati honen kasua ez da bakarra. Gehiago
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edo gutxiago denek egiten baitute. Are gehiago, zenbaitentzat euskara ez da
esistitzen baserri eta arrantzaleen txalupetatik harago. Ez dute ikusten, eta
ez diote begiratzen. Ez dute behar.

Baina Bilbon euskarak badu lekua, itsasgora hartu du eta geldiezina da,
eta arrantzutik eta baserri gunetik oso urrun dago. Kontzertu elektronikoe-
tan dago, tabernetan, azoka eta elikadura dendetan, moda munduan, auto-
busetan… ustez ez dagokien mundutxoetan. 

Beste arrisku bat ere ikusten dut: gethifikazioa. Sarri euskaldunak nahia-
go du babesguneetan sartu lubakietara pasatu baino. Ulergarria da. maiz,
indarrak galtzen dira, eta makal harrapatzen gaitu egoerak. Baina txoko
itxiak sortzea arriskutsua izan liteke. Nire ustez. Izan ere, putzuak sortzea
ondo dago itsaso zabala sortzeko asmoarekin bada, baina soilik putzuetan
geldituko bada, itsasorik ez badu sortuko, mugarri barruetan hilko dira
asmoak.

Ez da beharrizanik sentitzen eta ikusten hedabide askotan, ez dute eus-
kararen beharrik ikusten. Hamaika prentsaurrekotan ikusi dut. Argien eus-
karazko kulturarekin zerikusia dutenetan. Bidaltzen duten kazetaria eleba-
karra da. Ez du euskararik ulertzen  eta ez da ezer pasatzen. 

Euskadi Irratiaren kasura gatozen. Inguruko euskaldunei galdetuta dakit
maiz baino gehiagotan urrun sentitzen dutela irratia. Asao erabiltzen dituz-
ten gaiak. Esaten didate (entzule pontentzial eta entzule soil hauek) jorra-
tzen dituzten Bilboren gaineko gaietan sarri igarri egiten dela kazetariaren
ezezagutza. Batzuetan arrotza egin zaiela. Horietan urrundu dira arroztasun
horretatik, alegia, beste zenbaki eta irrati batzuetara jo dute. Beraz, badiru-
di irratiaren hautua egiteko orduan identifikazioa garrantzitsua dela entzule
askorentzat.

Edozelan ere esan nezakeena da bide luzea urratu dugula, hainbat errit-
mo eta abiaduratan. Egia da oraindik bide luzea dagoela egiteko, baina den-
borari ere leku egin behar diogu. Duela hamar urteko egoera ezberdina eta
okerragoa zen. Euskarak leku gutxiago zuen, eta euskaldunak gutxiago
ziren. Kontua da gai izango ote garen euskaldunen begirada eta belarriak

erakartzeko. Horixe gure erronka.
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