
Zelan emon atsegin euskaldunei?
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Bilbon sortu edo kokatu diran hedabideetan, gitxik eukiko dabe Kili-Kili

aldizkariak irakurleen aldetik euki dauan besteko onespena. Kili-Kili-k -Jose
Antonio Retolazak- asmatu egin eban. Jakin eban orduko ume euskaldunen
nahiekin eta gustuekin bat egiten. Baina, onerako zein txarrerako, joan dira
bakarkako lana nahikoa zaneko garaiak. Gaur egun, hedabide batek nahi-
taezkoa dau enpresa baten euskarria. Euskal Telebistak eta beralako hed-
abide handiak, oraindino be gehiago. Industria baten euskarria behar dabe.
Publikoak bizkarra emoten badeutse, ikusleei atsegin emoten asmatzen ez
badabe, enpresak eta industri sarea errez desegin daitekez. Nork berregin-
go dauz gero?

Kili -Ki l i

Kili-Kili aldizkak 1966an ikusi eban argia lehen aldiz. Euskaltzale zintzo
eta ekin baten bakarkako ahalegina zan, eta, horregaitik be, asmo handiak
ekarzan: ume euskaldunen lagun egitea, eta umeok euskera suspertzeko
bidetik eroatea. Lortu eban. Kili-Kili-rentzako lege-babesik, zoritxarrez, ez,
ez eban lortu. Euskerazaleak talde sortu barriaren laguntza euki arren, agin-
tariak ez eutsien emon aldizkaria plazaratzeko baimenik, eta, bosgarren
alera helduta, 1969aren amaieran, bertan behera itzi behar izan eban.

Retolazak, etsi beharrean, oraindino be proiektu handiagoa diseinatu, eta
aurrera eroan eban 1970eko hamarkadaren hasieran: Kili-Kili, neska-mutilak
euskeraz alfabetatzeko sistema bihurtu eban. Euskerazaleak taldearen babe-
spean eta legearen zirrikitu guztiak aprobetxatuz, orduko haretan heldu
jakon behar zan baimena, eta laster hasi zan euskerea lantzeko ariketa-
koadernoak argitaratzen eta zabaltzen, “Lan ta lan” izenagaz.

Aldizkariaren bigarren epealdi horretan Retolazak bai euki ebazan lagun-
tzaileak. Ez asko, edozelan be. Lander Gallastegi arkitektoak, Jose Antonio
Retolazaren lagun handiak, diseinu grafikoa prestatu eban. Berari zor jako
Kili-Kili-ren irudi moderno, indartsu, adierazkor eta erakargarria. Bilboko
hainbat euskatzale be euki ebazan alboan, on Klaudio Gallastegi San Anton-
go erretorea euretako bat.
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Batzuen eta besteen babes eta bultzadeaz, eta, batez be, bere burubide
eta kemenez, Retolazak bide barri bat urratu eban Kili-Kili-rentzat Franco
hil osteko aldaketa politikoaren urteetan. 1977an komiki formatua emon
eutsan Kili-Kili-ri, eta euskerara ekarri ebazan umeei beste hizkuntza
batzuetan ezagun jakezan pertsonaiak: Zipi eta Zape, Asterix eta Obelix, eta
beste asko. Kili-Kili-rentzat hirugarren aldia zan, baina helburuak, hasiera-
koak, eta hareen mesedetan, Retolazak ondo baino hobeto ustiatu eban for-
matu barria: hasierako orrietan Euskal Herriaren eta euskal kulturaren gai-
neko jakingarriak lantzen ebazan, orri-barrenak hitz ez oso ezagunak argi-
tzeko eta pentsakizunak emoteko erabiltzen ebazan, eta azken-aldeko
orrialdeetan euskal munduko pertsona ospetsuren bati eginiko alkarrizketea
ipintzen eban.

Komiki formatua agertu zan urtean Kili-Kili-k –Retolazak– beste ekimen
bati heldu eutsan aldi berean: Kili-Kili Eguna antolatzea, urtean behin
(hasieran, behintzat), Euskal Herriko toki batetik bestera ibilita. Eta  Kili-

Jaiak be ez geunkez ahaztu behar. Ezta  Kili-Irratia be. Eta komiki luzeen
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eta euskal ipuinen bilduma, Kili-Txorta izenekoa, be ez. Horreetan eta beste
ekimen batzuetan Retolazak ez eban bakarka jardun, eta gitxika-gitxika asko
luzatu zan kolaboratzaileen zerrendea, baina ez da gehiegikeria esatea Kili-

Kili proiektu pertsonal bat izan zala. Proiektu horren pizgarri, bultzagile,
sustatzaile eta eragile zana erretiratu zanean, 2001. urtean, oinordekoak
hartu, eta betiko galdu zan.

Euskerazko te lebistaren sorrera

Kili-Kili sortu zan garaian amestu be ez zan egiten euskerazko telebisi-
no bategaz. Ameslarienak be asmo –holan esan baneike– apalagoak –euren
handitasunean, xumeagoak– erabilezan buruan: euskerazko mezea! Ba,
sinesten gatxa bada be, hamabost bat urte baino ez ziran igaro Bilbon, San
Anton parrokian, mezea euskeraz emoten hasi ziranetik Euskal Telebista
eratu zan arte. Atzerantz begiratuta, guzurra emoten dau halango proiektu
erraldoi bat ezerezetik altxatzeko gai izatea, hain denbora gitxian, gainera.
Baina ez zan egon miraririk, euskaltzale zintzo eta ekin batzuen lana baino.
Aipatu nahi neukez, baten baino gehiagoren izena jakiteko modurik euki ez
dodan arren: Ramon Labaien, Iñaki Beobide, Martin Ibarbia, Pako Garmen-
dia, Francoren diktaduraren osteko lehen Eusko Jaurlaritzako beste hainbat
kargudun, eta, jakina, ETBren lehen zuzendari, arduradun eta beharginak.
Eurak barik ez zan euskerazko telebistarik gauzatuko.

1980ko hamarkadaren lehen erdi haretan, sortu barritan, Euskal Telebis-
tak urrats oso motelak eta oso laburrak egin ebazan, baina, halan eta be,
bere inguruan jarduera ekonomikoak pizten, enpresak antolatzen eta indus-
tria bat bizkortzen ikusi eban. Batzuk telebistako programak ekoizteko
enpresak ziran, beste batzuk, bikoizketa-estudioak; ikus-entzunezko zerbi-
tzuak emoteko enpresak be baegozan, eta publizitatea kudeatzeko agen-
tziak. Eta gehiago. Bilbon edo inguruetan kokatu ziran batzuk izendatzea-
rren: K2000 ekoiztetxe eta bikoizketa-estudioa, Edertrack bikoizketa-estu-
dioa (gaur egun Mixer estudioa dana), 3Koma ekoiztetxea.

Gaur egungo komunikazinoa

Euskal Telebistaren kasuan gertatu dan antzera, gaur egun komunikazi-
no-enpresak industri azpiegitura bat behar dabe inguruan. Beharbada, tele-
bista-enpresa batek kanpoko bitarteko gehiago behar dauz, bai ekipamendu
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aldetik, bai behargin aldetik, baina nekez imajina daikegu bere berezko
baliabideak baino erabiltzen ez dauazan hedabidea. Egunkari batek banake-
ta-azpiegiturea behar dau (furgonetak, kioskoak...). Irrati batek, albiste-
agentzia bat, gitxienez. Webgune batek softwarea behar dau. Telebista
batek, estilismoa (makillajea, ule-apainketea, jantziak). Eta horreetako
bakoitzak, beste gauza asko.

Hedabideak, bere programazinoa zabaltzen, ugaritzen, kalitate-mailaz
igoten eta merkatuan lehiakorrago egiten doan neurrian, gero eta gehiago
jotzen dau beste enpresa batzuetara zerbitzu eske, eta, horrenbestez, indus-
tri sarea trinkotu egiten da.

Hizkuntza handiagoen kasuan, trinkotzeaz gainera, sendotu egiten da,
normalean halango dinamika batek merkatuan lehiakideak agertzea eragiten
dau-eta. Hizkuntza txikien kasuan, ostera, sarea makaldu egiten da, zutarri
bakar batek eusten deutsie-eta gero eta enpresa gehiagori. Beste modu
batean esanda: gero eta gehiago dira bezero bakar baten pentzudan dagozan
enpresak.

Jakina, halango egoera oso arriskutsua da, bezero bakar hori desagertu
ezkero, industri sare osoa hondatuko litzateke eta. Azpiegitura lehenera-
tzeak, ziurrenik, aurre egin ezineko kostua ekarriko leuke, eta hizkuntza
txiki horrek betiko galduko leuke komunikazino-kanal bat.

Baten batek pentsa leike dirua diru baino ez dala, eta non-edo-nondik
atarako litzatekeala. Zoritxarrez industri sare bat ez da diruz bakarrik altxa-
tzen. Jakintza be garrantzitsua da. Dana dalako lanean jarduten dakienak ez
dira beste barik agertzen, berezko sorkuntzaz. Profesionalak prestatu egin
behar dira, lehenengo, heziketa-prozesuan, eta behin beharrean hasita,
etenbako trebakuntzea emon behar jake, egunean egon daitezan.

Ekonomi sektoreren batean lan-aukerak galduko balira, profesionalak alde
egingo leukie, beste sektore batzuetara joko leukie, eta eurakaz batera jakin-
tza sakabanatuko litzateke. Belaunaldiak kostatuko litzateke berreskuratzea.

Euskaldunon Egunkaria-ren kasua

Euskerazko eguneroko prentsea holako amildegi baten jausteko zorian
egon zan. Euskaldunon Egunkaria 1990eko abenduaren 6an heldu zan
lehen aldiz irakurleen eskuetara, eta 2003ko otsailaren 20an zarratu eben
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Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz. Akusazinoak ezagunak dira, eta
ezaguna da akusazino horreei eusteko frogak zein makalak ziran. Hemen ez
gara horretan luzatuko, baina bai nahi neuke itxieraren ondorioez gogoeta
batzuk egin. Lehenengo, kostu ekonomikoaz. Euskerazko beste egunkari bat
–Berria– abian jartzeko 4,5 milioi euroko kapitala behar izan zan 2003ko
ekainean. Giza-kostua be handia izan zan: 180 behargin inguru kalean gera-
tu ziran, eta hareetako askorentzat ez zan soluzinorik etorri euskerazko
beste egunkari bat sortuta.

Une haretan euskal gizarte osoak erantzuten jakin eban, eta zelan edo
halan aurre egin eutsen kostu horreei. Beharbada ez da holan jazoko beste
kasuren baten –Iruñeko Euskalerria irratiaren egoerak asko arduratzen nau–
eta euskerazko komunikazinoa esparruak galtzen hasiko da.

Galerak, gainera, ez hain agirikoak izan daitekez. Egunkaria auziagaitik
dirua galdu zan, lanpostuak galdu ziran, komunikazino-esparrurik ez, zorio-
nez, baina bai beste gauza batzuk. Konfiantzea galdu zan. Euskerazko heda-
bideak susmopean ipini ziran, terrorismoaren interesekin lotu, eta, jakina,
gizartearen parte –beharbada ez oso ondo informatu– batek begirada makur-
ra bota eutsen, ez Euskaldunon Egunkaria-ri bakarrik, euskerazko hedabi-
de guztiei baino.

Askoren adorea, ilusinoa, lanerako gogoa guztiz zapuztu ziran. Egunka-

ria auziagaitik atxilotu, akusatu eta epaitu dabezan guztiak eta euskalgin-
tzako beste eragile asko beste ezeri ekiteko gogo barik itzi dabez. Euskal
gizartea ez da inoiz suspertuko hondamendi horretatik. Martin Ugalderi,
haren familiari eta beste hainbati egindako kaltea konponezina da.

Euskaldunen atsegina

Euskerazko komunikazinoaren arriskuak ez datoz danak kanpotik (zorio-
nez?). Arriskurik handiena hartzaileekin ez asmatzea da, hareen nahiei,
hareen preminei, hareen itxarokizunei, hareen gustuei erantzuten ez jakitea.
Asmatu ezean, hedabide batek gatx dauka irautea.

Une honetan, holango estutasunean, euskeraz bikoizten daben estudioak
ikusten dodaz. Euskerazko bikoizketea Euskal Telebistari zerbitzua emoteko
sortu zan 1982an, eta industri sektore nahiko dinamikoa bihurtu zan laster.
Luze barik, 1987an, VHS formatuaren bitartez, beste zirkuitu batzuetan sartu
zan, bai eskola-zirkuituan –helburu didaktikoekin–, bai denda-zirkuituan
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–aisialdiko helburuekin–. Zinema-aretoetara 1993an egin eban jauzi, eta
emoten eban handik aurrera ikus-entzunezko produktu bikoiztuak euren
tokia egiten joango zirala euskaldun-komunitatean.

Ez da holan izan. Euskeraz bikoiztutako produktuek, aurrerantz egin
beharrean, atzerantz egin dabe. Azalpen asko emon leitekez, baina funtsean
bat dago: euskerazko produktuak kontsumitzen dabezan ikusleak gurago
dabezala jatorriz euskeraz sortuak diranak. Batzuk dinoe bikoizketako eus-
kerea ez jakela natural eta atsegin egiten. Beste batzuen eritxiz, bigarren
mailako film eta telesailak baino ez dira bikoizten euskeraz. Askorentzat
erakargarriago dira euren inguruko pertsonak, informazinoak, jazoerak eta
bizipenak erakusten dabezan programak, itsasoaz bestaldekoak erakusten
dabezanak baino. Ez dira falta, gainera, saio bikoiztuak ikusi nahi izanda be,
Euskal Telebistaren parrillan galduta ibiltzen diranak hainbeste kirolengaitik
eta etenbako ordu-aldaketen erruz.

Egia esanda, egon da bakoitzetik apur bat ETBren historian, baina, has-
teko eta behin, gaur egun hizkuntza-ereduak atxakia gitxi dauka. Bigarrenik,
badago zer hobetu, eta bikoizketan diharduenak hobekuntza-prozesuei eta
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kalitatezko ekoizpenari heldu deutsie. Edozelan be, gaur egun bikoizten dan
film bat gustura baino gusturago ikus daike euskaldun batek. Hirugarrenik,
bikoizten diran produktuak be ez leukie zer esanik emon behar, zinema-are-
toetan eta beste herrialde batzuetako pantailetan arrakasta izan daben pro-
duktuak aukeratzen dira-eta euskerara ekartzeko. Beharbada bolumenagai-
tik bai kexatu beharko leuke ikusle euskaldunak, oso ordu-kopuru txikia
bikoizten da-eta euskerara, eta gehienak marrazki bizidunak eta dokumen-
talak izaten dira.

Oro har, beraz, euskeraz produktu bikoiztuen eskaintzak badauka gitxie-
neko maila bat. Halan eta be, ez dau euskaldunen onespena bereganatzen.

Noranzko bi

Egunkaria kasuaren aurrean euskal gizarteak erakutsi dau badakiala
erantzuten esijitzen dauan neurri berean. Emoten dau, zoritxarrez, kanpoko
mehatxu barik ez gagozala behar bezain izarrik, eta ez garala hainbat arris-
kuz jabetzen.

Bikoizketaren kasutik urten barik, iruditzen jat etxekalte jokatzen dogu-
la. Izan be, lehenago aipatu diran arazoetako bat bera be ez daukan pro-
duktu bikoiztu baten aurrean mila atxakia entzun daikeguz oraindino: abo-
tsak errepikatu egiten dirala, Internetek aukera zabalagoa eskaintzen deus-
kula, zinema garesti dagoala... Gaztelerazko bikoizketea ez dogu hain
zorrotz hartzen.

Txarrago. Euskerazko bikoizketari ez jagokozan erantzukizunak lepora-
tzen deutsaguz. Euskaldunak ez gara behar bezela moldatzen ingelesez,
antza, eta urte batzuetatik hona gero eta abots gehiago hasi dira azpidatzien
onurak kantatzen. Nik badaukat eritxi bat azpidatzien gainean, baina ez
dator artikulu honen harira. Badakit, barriz, euskerazko bikoizketea pantai-
letan euskeraren presentzia normalizatzeko sortu zala, ez gure ingeles eza-
gutza suspertzeko.

Horrenbestez, itzi deiogun euskerazko bikoizketari arnasa hartzen, edo,
osterantzean, hainbeste aldetatik estutzen hasi ezkero, ito egingo dogu.
Noren erantzukizuna izango litzateke, estudioak ateak zarratuko balebez?
Eurena, euskal ikusleei atsegin emoten ez jakiteagaitik? Euskaldunona, geu-
rea zaintzeko interes faltagaitik?
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Erantzukizuna noranzko bikoa da. Oso atzean geratu dira euskeraren
aldeko aukerea militante izate hutsagaitik egiten zaneko urteak. Orain eus-
kerea kontsumitu nahi dogunok produktu atsegingarriak eta kalitatezkoak
esijitzen doguz, eta euskerazko hedabideak erronka horri heldu behar deu-
tsie nahi eta nahi ez. Huts egiteak merkatutik kanpo geratzea esan nahi dau.
Ondorioak, gainera, larriagoak izan daitekez euskerazko komunikazinoaren
kasuan, enpresa edo hedabide bat desagertzen danean bere atzetik eroan
daike-eta euskarria emoten deutsan azpiegitura guztia. Baina benetan tamal-
garria litzateke halango galeraren eragileak gu geu, euskaldunok, izatea.
Gure hedabideei kalitatea eta produktu gustagarriak eskatzen badeutseguz,
halan eskaintzen deuskuezanean prest egon behar dogu kontsumitzeko.
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