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Aur rekar iak

Historiari gainbegiratua emanez hasi nahi nuke euskarak eta kirolak
komunikabideetan izan duten ibilbidearen kontaketa. Gauzak apur bat
argitzeko asmoz, datu batzuk emango dizkizuet. Kontrakoa pen tsa
genezaken arren, euskararen erabilera kirol emanaldietan, aspaldikoa da. 

Bildu ahal izan dudan informazioaren arabera, euskaraz irrati
bidez emandako lehen kirol saioa 1932an izan zen.  Unión Radio San
Sebastián delakoak Donostiako estropadak eman zituen urte horre-
tan. Esataria Joseba Zubimendi izan zen. Hortik aurrera, irrati horre-
tan bertan, astero ordubeteko saioa egiten hasi ziren Joseba Zubi-
mendi bera, Lizardi eta Orixe idazleak eta Ander Arzelus “Luzear”,
baina orotariko emanaldia zen eta ez kirol arlokoa. Gero, urte askoko
isilaldia izan zuen euskarak komunikabideetan, harik eta 1962an
Loiolako Herri Irratian herri kirol apustu bat eman zuten arte. Hain
zuzen ere, Agerre I eta Artola harri-jasotzaileek Azpeitiko zezen-pla-
zan egindakoa Jose Mari Iriondok eman zuen zuzenean  Esan gene-
zake, 60 eta 70eko hamarkadetan ohikoa bihurtu zela herri kirol eki-
taldiak irratiz euskara hutsean ematea. Pilota finalak eta estropadak,
ostera, gaztelera eta euskara  tartekatuz. Beste kirol batzuk, ordea, ez. 

Dena den, txirrindularitza arloan aurkitu dugu salbuespen bat.
1966ko Arrateko Igoera eskaini zuten euskaraz eta erdaraz Donostia eta
Loiolako Herri Irratiek. Esatariak Jose Mari Iriondo eta Encarna
Sanchez izan ziren (bai, gero beste era bateko irratsaioetan oso famatua
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ko ez genituzkeen mila hanka-sartze eta errazkeria euskaraz onartu
egiten ditugu.

Zer hobesten da euskarazko telebista edo irrati batean euskaraz
jardun behar duen kazetari bat hautatzean? Bere ibilbidea, hizkuntza
maila, arlo jakin batean dituen ezagutzak, adina, itxura fisikoa? Irudi-
tzen zait gero eta gutxiago baloratzen dela hori euskarazko hiztun
ona, eta hortik dator nire etsipena. 

Amaitzeko, arraun eta euskara kontuak uztartzen dituen beste pa-
sadizo bat ekarriko dut lerrotara: Iaz Amilibia trainerugileak traineru-
modelo berria atera zuten merkatura. Ontzi honek aurrea txorrotxa-
goa du eta atzealdea ere ur-azaletik gora altxatzen zaio. Erdarazko
ko munikabideak hasi ziren "tiene forma de plátano" eta "platanito, plata-

nito" eginez, eta komunikabide euskaldunak segituan hasi ziren traine-
ru berriari "platanito" deitzen. Bada, traineru berri horrek zuen for-
mari gipuzkeraz erripadura edo errepadura esaten zaio –gaztelaniazko
arrufotik dator hitza. Nik orain bi urte galdetu nion Kortari: "Joxe

Luix, traineru honek zer dauka?", "Honek zaukak erripadura", nik ezagu-
tzen ez nuen hitza. Joan nintzen Oriora eta aitari-eta galdetu nien:
"Erripadura zer da?" "Hik, zer?,  ez al dakik? Hi nongoa haiz?. Berrogei-
ta hamar urtetik gorako arrantzale eta arraunlari guztiek zekiten zer
zen “erripadura”.

Hau izan liteke beste adibide garbi bat ulertzeko euskarazko ko-
munikabideetan hizkuntzarekin lotura duten egoerak ulertzeko: eus-
karazko hitz jatorra eduki, erreferentzia galduta, eta gaztelaniatik pla-

tanito hartu beharra. Komunikabideek ardura hori hartuz gero, kezka
hori izanez gero, nahikoa da esatari batek bitan esatea  erripadura edo
errepadura, hitz hori zabaltzeko, hitz jatorra eta gurea. Baina horreta-
rako hizkuntzarekiko interesa eta kezka duen norbaitek egon behar
du hor. Nik platanito entzuten dudan bakoitzean, ikaragarrizko amo-
rrua ematen dit. Horregatik iruditzen zait euskarazko komunikabi-
deetan behar ditugula hiztun apartak diren kazetariak eta laguntzai-
leak, erreferentzia bihurtuko direnak hizkuntza mailan. 
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1983 :  Euska l  Te leb is ta ren  has ie ra

Orduko egoera zein zen gogoratu eta aztertuko dut lehenengo eta

behin. Euskara arloan ez ezik, gainerako arlorik gehienetan ere ia

hutsetik hasi behar izan genuen. Telebistaz  deus ez genekien  eta

kirol hizkuntza lantzeko genuen tresna bakarra atera berria zen Kirol-

kidea izeneko hiztegia zen. Gainera, gure ikus-entzulerik gehienak al -

fabetatu gabeak ziren eta ezin genuen denentzako arrotza gerta zite-

keen zerbait asmatu. Gaurko ikuspegitik sinesgaitza dirudien arren,

bitxikeria bat kontatuko dizuet. Behin, kirolarekin zerikusirik ez duen

beste irrati saio batean, “txostena” hitza erabili genuen hainbat aldiz

eta kontrolean zegoen batek hauxe galdetu zion esatariari: 

–Hor ibili haiz “txostena” gora eta “txostena” behera. Hori zer duk? 

Askoz gehiago esan beharrik ez dago. Nolanahi ere, orduko egoe-

ra apur bat zehazteko beste

bi-hiru puntu ere aipatu eta landu nahi nituzke: 

1.- Euskara batua sortzeko ahaleginak.

Garai hartan euskara batua ez zegoen gaur egun bezain finkatua.

Nahiz eta bide batzuk markatuta egon, hizkuntza bera garatu beharra

zegoen eta horretan saiatu ginen nola edo hala. Ez zen erraza asma-

tzea, baina ahaleginaren faltaz ez zen gelditu behintzat.

2.- Laguntzaile edo zuzentzailerik eza. 

Geure kabuz eta elkarri lagunduz ateratzen genituen gauzak aurre-

ra. Orduan ez geneukan zuzendu edo lagunduko zigun aditurik. Gure

alfabetatze maila ere erdipurdikoa zen. Ahozko euskararekin ez

genuen eragozpen handirik, baina idazterakoan sortzen zitzaizkigun

zalantzak eta arazoak. Oraindik gaur egun ere zalantza ugari izaten

ditugu euskara idatzian: Zelan idatzi behar da Qatar? Edo Mallorca?

Eta orduan zergatik Kordoba? Eta Valentzia v-rekin? Orain, zorionez

baditugu arlo honetan zuzentzaileak.
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egin zen esataria). Esan beharrik ez dago orduko emanaldiek ez zutela
gaur egungoekin zerikusirik. Arrateko Santutegiaren ondoan jarri eta
txirrindulariak iritsi ahala han gertatzen ari zenaren berri ematen zuten. 

Bestalde, 1967 aldera, Zarautzeko Aritzbatalde zaharrean, Real
Unio   nek eta Realeko jokalari erretiratuek jokatu zuten partidua ere bi
hizkuntzetan eman zuten Manolo Frailek eta Jose Mari Iriondok.
Agian horixe izango zen euskaraz futbola emateko egindako lehen
ahalegina. Aipatzen ari garan urte hauetan, prentsan, bereziki euskal
kirol eta jokoei buruzko informazio dezente azaltzen zen. Lehenen-
go, La Voz de Españan eta  Diario Vascon batik bat, Basarriren bitar-
tez, eta ondoren Egin eta Deia egunkarietan. Bestelako kiroletan eus-
karak ez zuen tokirik. Irratien arloan, hutsune handi samarra izan
ondoren, 80ko hamarkadan beste bultzakada bat eman zitzaion arlo
honi. 1981eko apirilean, Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatu zuen
herri irratiekin euskaraz ordu batzuk egiteko, sei zirela uste dut, eta
horren barruan beste kirol batzuk ere sartzen zirenez, lexikoa landu
beharra zegoen. Esate baterako,  Jose Mari Oterminek bitxikeria hau
kontatu dit: “Vuelta a España korritzen ari ziren garai hartan, eta hori
nola esan buruari bueltaka nenbilen. Halakoren batean,  Azkuek ida-
tzitako liburu batean,  honako hau aurkitu nuen: ez dakit zein herri-
tan, zerbait ospatzeko, elizari hiru itzuli ematen zizkiotela.  Hortik
aurrera, itzuli hitza erabili genuen horretarako.” Aurrez, 1980an, Biz-
kaiko Bira sortu zen. Hor ere, antolatzaileak izena asmatu ezinda ibili
ziren.Gogoan dut neuri ere galdetu zidatela eta azkenean Bira jartzea
erabaki zuten. Beste datu bat ere bai: 1981eko apirilaren 26an, Realak
Sportingen aurka aurreneko Liga irabazi zuenean, Donostia eta Loio-
lako Herri Irratiek emanaldi elebiduna egin zuten: Josean Alkortak
gazteleraz eta Gorka Reizabalek euskaraz. Urte horretan bertan,
Radio Nacionalek Realaren Europako Kopako norgehiagoka bat
eskaini zuen zuzenean Manu Oñatibia eta Joxe Mari Etxebesteren
ahotsetan.  Ziur nago beste hainbat datu utzi ditudala aipatu gabe,
baina ez nuke arlo honetan gehiago luzatu nahi, gainbegiratu honekin
aski dela deritzot eta. Gero, 1982ko azaroan Euskadi Irratia sortu
zen, euskara hutsezko lehen irratia eta 83an Euskal Telebista. 

Hori zen euskararentzat eta kazetariontzat benetako erronka!
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garbi erakusten duten datu batzuk emango dizkizuet. Audientziak
neurtzen direnetik, Euskal Telebistak lortutako handiena 1996an izan
zen Athletic-Barça partidu batean. Horrekin batera, hemen dituzue
beste zenbaki batzuk ere: 

Kanalak ugaltzean, audientzia banatu egiten da. 1996an eta
1998an, zazpi kate baino ez zeuden, eta horietatik bat ordaindutakoa
zen. Orain, ostera, hamar aldiz gehiago. Horregatik, hamabost urteo-
tan euskal derbiaren audientziak beherakada itzela izan du. 

Bestalde, urte haietan, telebista eskubideen kontua zeharo ezber-
din zegoen. Futbol liga, esate baterako, denboraldi askotan izan
genuen, atzerriko partiduak ere ematen genituen, txirrindularitza kla-
siko handiak eta abar.  

Testuinguru honetan, bere alde on eta txarrekin, ekin genion kirol
emanaldietarako euskara  lantzeari. Gurea baino askoz indartsuagoa
den gaztelerak ere gauza bera egin behar izan zuen hainbat urte lehe-
nago. Horren adibide gisa, 1904-05 denboraldiko partidu baten ingu-
ruan orduko egunkari batean azaldutako kronikaren zatitxo bat auke-
ratu dut: “El team de San Sebastián nos pareció excelente. La faena
fue digna de los mayores elogios. El señor Foster es el mejor half-back

que ha pisado la campa de Lamiaco. Los demás jugadores de este team

muy bien lo hicieron, moviéndose a impulsos de un plan preconcebi-
do, distinguiéndose especialmente los forwards y el goalkeeper.” Lau-
bost urte geroago norgehiagoka baten berri emateko iragarki hau ere
bitxia irudituko zaizue. 
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3.- Euskalkiak eta bizkaitarren “konplexua”. 

Toki ezberdinetako euskaldunek elkar ulertzeko arazo handiak
zituzten kasu askotan. Bereziki, bizkaieraz egiten zuten euskaldunei
arrotz egiten zitzaien Euskal Telebistako euskara. Zenbat aldiz en -
tzun dudan “nik ez dot ulertzen telebistako euskera!”. Gehiago esan -
go dut, elkarrizketaren bat egitera joan eta hainbat euskaldun lotsatu
egiten ziren euren adierazpenak egiten: “parkatu, baina nik ez dakit
zuen euskera hori” –esaten ziguten. Honelako egoerak bizi izanak
orain dik kezka handiagoak sortzen zizkidan niri behinik behin. 

Gure hasieraren berri emateko, Euskal Telebistan izan nuen debu-
ta kontatuko dizuet. ETBn sartu eta handik astebetera, errugbi parti-
du bat zuzenean ematea tokatu zitzaidan. Gernikan jokatu zen Eus-
kadi-Gales norgehiagoka. Kirol horren arauak lankide baten anaiak
azaldu zizkidan eta lexikoa ez dakit nola moldatu nuen. Errugbi par-
tiduetan epaile aritzen zen gernikar bat hartu nuen laguntzaile
moduan eta zerbait atera zen. Hobe ez gogoratzea! Gainera, ni Bil-
boko Herri Irratitik nentorren eta mikrofono aurrean beti bizkaieraz
egiten ohituta nengoen. 

Nolanahi ere, hainbeste eragozpen eta oztoporen artean, kirol
kazetariok bagenuen abantaila txiki bat beste arlo batzuetakoekin
konparatuz gero. Guk aiderazten genuen argota erraz iristen zen jen-
dearengana, batez ere, irudien laguntzaz berehala ulertzen zutelako.
Horregatik, hainbat aldiz gertatzen zitzaidan kalean jendeak honela-
koak esatea: “Begira, hor dator jokoz kanpo” eta beste batzuk gure
imitazioak egiten hasten ziren. Euskararik ez zekien baten inguruko
pasadizo barregarri bat ere kontatuko dizuet. Behin honelako komen-
tario bat egin zion aitak semeari: “Orain arte niretzat beti Argote,
Goikoetxea edo Sarabia izan dira, baina, Euskal Telebistan futbola
ematen hasi direnetik izenak aldatu egin dizkiete. Orain  Argotek, Goi-

koetxeak eta Sarabiak dira.” 

Beste alde on  batzuk ere bagenituen orduan. Esate baterako, tele-
bista kate askoz gutxiago zeuden eta, ondorioz, kanal bakoitzak
audientzia zati handiagoa bereganatzen zuen. Aipatu dudana  argi eta
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Partidua Data Katea Rating-a Share-a

Athletic-Barça 96/11/23 ETB-1 26 61,8

Real-Athletic 98/02/07 ETB-1 24,3 60,9

Athletic-Real 13/02/22 MARCA TV 11,5 25,2



Egindako  b idea

Uste baino aurrerakuntza handiagoa egin dugu 30 urte hauetan.
Ohartu gabe, lehenago amets hutsa zena  eguneroko kontua bihurtu
zaigu. Edozein kirol euskaraz duintasunez emateko gai gara. Lehena-
go jendeari arrotz egiten zitzaizkion  euskalkiak orain arrunt  bilaka-
tu direla esango nuke. Euskal gizarteak lehen baino askoz alfabetatze
maila handiagoa dauka eta apurka-apurka jendeak barneratu du kiro-
letarako argot berezia. Horretaz ohartzeko nahikoa da euskal kirolari
batzuk elkarrizketatzea. Hainbatek euren kiroletako lexikoa  gaztele-
raz bezain erraz menperatzen dute. Honekin guztiarekin batera, beste
gai bat aipatu nahi nuke. Nolabait esateko, telebistak bi “hizkuntza”
erabiltzen ditu komunikatzeko: bata, entzumenaren bidez iristen zai-
guna eta bestea irudien bidez. Nik esango nuke, bigarren arlo hone-
tan oraindik aurrerakuntza handiagoa egin dugula. Esate baterako,
80ko hamarkadan pilota partidu bat ezin zitekeen telebistaz ganoraz
ikusi. Antzerako zerbait gertatzen zen estropadekin ere. Gaur egun,
beste edozein kirolen pareko ikuskizuna da, baina horretarako, hain-
bat ohitura, oztopo eta arazo gainditu behar izan ditugu. Gizartearen
eta agintarien pentsaera aldatu behar izan dugu pixkanaka-pixkanaka
frontoien kolorea egokitu zezaten, argi gehiago ipini, publizitatea
jarri, pilotarien janzkera txukundu eta abar... 

Ar r i skuak  e ta  e r ronkak

Arriskuak aipatzerakoan nik hauek azpimarratuko nituzke: 

–Gizartearen aldaketa: Alde batetik, urte hauetan euskaldun hu -
tsak ziren bi belaunaldi joan zaizkigu eta eurekin batera mundu bat.
Gaur egungo gazteak eta ondorengo belaunaldiak hiru edo laueledu-
nak izango dira eta euren behar edo gogoaren arabera erabiliko dute
bata edo bestea. Azkenaldi honetan azaldutako datuen arabera, eus-
kara gehiago ezagutu arren, erabilera gutxitu egin omen da azken ur -
teotan. Beraz, argi dago etorkizunean inoiz baino beharrezkoagoa
izan  go dela euskararekiko konpromisoa, gaztelerak edo ingelesak
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Argi dago beraz, guk euskara arloan egin genuena, hainbat urte

lehenago gaztelerak ere egin behar izan zuela eta gazteleraren ebolu-

zioa ikaragarria izan dela. Dena den, beti ez da Akademiak bultzatzen

duena lortzen. Adibidez, “balompié”, “saque de esquina” edo “pena

máxima” mundu guztiak daki zer den eta komunikabideetan sarri era-

biltzen dira hitz horiek, baina, jenderik gehienak futbola,  kornerra

edo penaltia esaten du.  Beraz, arlo horretan ahalegin bereziak egitea

alperrekoa zen. 
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–Interneten gorakada: Batez ere gazteak ordenagailuaren menpe
bizi dira. Denetarako erabiltzen dute, baita telebista ikusteko ere.
Horregatik, nolabait esan  daiteke, ikusleak galarazi baino gehiago
desbideratu egin dituela. Zorionez, hainbat eta hainbat geure komu-
nikazio taldean gelditzen dira eta hainbat kasutan gure edukiak
mundu zabalera heltzen dira tresna honen bidez.  

–Kirol eskubideak galtzea: Arriskua baino gehiago une honeta-
ko errealitatea dela esango nuke. Garai batean, kirolik arrakastatsue-
nen eskubideak genituen. Gaur egun, pentsaezina da esate baterako,
futbolik onena berreskuratzea.Gainera, hori gutxi ez eta futbol parti-
du guztiak ikus daitezke era batera edo bestera. Horren ondorioz,
norberak ematen dituen laburpenen balioa asko jaisten da. 

Erreferentzia diren saioen gabezia: Kirolak alde batera utzita,
gaur egun, Euskal Telebistako lehen kateak, ia ez dauka audientzia
kopuru handi samarra bildu dezakeen saiorik. Adibide bakarra Goen-
kale da. Hau guztia osatzeko datu esanguratsu hauek aipatuko dizki-
zuet: 2012an, kirol saioek ETB-1eko programazio osoaren %15 bete
zuten. Audientziari dagokionez, ostera, %50 eman zioten kateari. Hau
da, guztira %2ko audientzia badauka guztira, erdia kirolei esker da.

Gazteleraren indarra eta prestigioa: Puntu honek ere aurrez
aipatutako beste batzuekin zerikusi zuzena dauka. Gure eguneroko
bizitzan ikusten dugu, nahiz eta batzuetan sinestu nahi ez izan. Eus-
kal Telebistan izan ditugun zenbait esperientzia zuenganatuko ditut,
gure errealitatea zein den argiago ikus dezagun. Esate baterako, gaz-
telerazko beste kate batekin batera eskainitako zenbait kirol emanal-
ditan honako emaitzak jaso ditugu:
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iren tsi ez gaitzan. Bestetik, ikusleen jarrera telebistaren aurrean zeha-

ro aldatu da. Lehengo ikusleak pasiboak ziren, halabeharrez, ziur as -

ko. Gaur egungoak, ostera, interaktiboak, teknologiak horretarako

bidea ireki digulako. Oraintsu egindako ikerketa baten emaitzek hau -

xe diote: telebista saio bat ikusten ari direla gehienek beste zerbait

egiten dutela. %60k smartphone delakoa erabiltzen omen dute,

%50ek, ordenagailu eramangarria, %29k etxeko ordenagailua eta

abar. Askotan entzun dugu gizonezkook ez dakigula aldi berean gauza

bat baino gehiago egiten, baina ez dirudi horrela denik. Gaur egungo

ikusleak ematen zaiona jaso ez ezik, protagonista ere izan nahi du

bere iritzia emanez edo besteekin partekatuz.

–Audientzia galera: Aurrekoarekin nolabaiteko lotura izan deza-

ke eta azaldu egingo dizuet. Euskal Telebistako lehen katean audien-

tziak neurtzen direnetik lortutako emaitzarik onena 1997an izan zen:

%7,5. 2012an, ostera, %2,1 lortu du eta apur bat beherago ere izan

da. Zeintzuk izan dira beherakada horren arrazoiak? Hainbat eta era

askotakoak. Esate baterako: 

• Lurreko telebista digitala martxan jartzean azaldutako kanal

berri mordoa.

• Haur programazioa beste kanal batera pasatu izana.

• Internetek izan duen gorakada. 

• Kirol gertakaririk nagusienen eskubideak galtzea.. 

• Arrakastadun saio berririk ez sortzea. 

• Gazteleraren indarra eta prestigioa.

–Lurreko telebista digitalaren sorrera: Historia laburra eginez,

Euskal Telebista sortu zenean, beste bi kanal baino ez zeuden. Han-

dik urte gutxira, ETB-2 sortu zen. Gero, 90etik aurrera telebista pri-

batuak sortu ziren; eta, horrekin batera, ordaindutako kateak.

2010eko apiriletik,  60 kanal edo gehiago ikus ditzakegu lurreko tele-

bista digital bidez. Beraz, egoera goitik behera aldatu da. Arestian

eskaini dizkizuet honen inguruko adibide batzuk. 
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Katea Emanaldiak Rating-a Share-a

TOURRA 2011 ETB-1 21 1,4 5,1

TOURRA 2011 La 1 4 9,9 36

TOURRA 2011 Teledeporte 21 2,1 8,3



batekin: “Está en un momento dulce”. Modan jarri dugu “une gozoa
bizitzen ari da”. Askoz jatorragoak iruditzen zaizkit honako hauek:
“Gorputzaldi ezin hobea du” edo “sasoi betean dago”. Gabezien
arloan, hona hemen beste adibide bat. Kirol munduan, gazteleraz oso
hitz arrunta da “derrota”, sarritan erabili behar izaten duguna. Zenbait
boladatan “victoria” baino maizago. Ba... euskaraz oraindik ez dugu
asmatu horren baliokiderik. Aditza badaukagu, baina substantiborik ez
eta beti modu berean esaldiak egin beharrak gehiegi lotzen gaitu.
Horregatik, “porrota” erabiltzen dugu tarteka, zuzentzaileek oso egoki-
tzat jotzen ez duten arren. Horrelakoetan ni ausart jokatzearen aldekoa
naiz. Astakeriarik ez, baina derrigor behar denean, berba baten esanahia
apur bat aldatzea beharrezkoa eta aberasgarria dela iruditzen zait. Esate
baterako, “aukera” hitzarekin hori egin dugu. 

Ildo beretik jarraituz, azpimarratuko nuke etengabeko erronkak
sortzen dizkigula inguruak. Batzuk, ingelesarekin dugun lilurak era-
gindakoak: esate baterako, partidu baten hiru gol sartu dituen jokala-
ri bati buruz ari garenean, hat-trick hitza erabiltzen dugu gazteleraz
ere. Berez, cricket kiroletik datorren esamoldea da, hiru bateatzaile
kanporatzen zituenari sari bat ematen zitzaiolako. Horren parekoa
asmatu beharko genuke euskaraz? Egokirik bai ote? Berdin esan dai-
teke, adibidez, saskibaloian: pick and roll esatea modan dago gaur
egun. Zergatik ez blokeoa eta jarraipena?  Alley oop-en kasuan ez dut
uste ahaleginik ere egin beharko genukeenik. Onomatopeikoa ematen
du eta bere horretan uztea hobe.  Beste batzuk, teknologiak ekarrita-
koak dira. Bat-batean, instant replay delakoa asmatu dute saskibaloiko
epaileek zalantzazko jokaldiak argitzeko erabili ahal izan dezaten.
Gaur egungo gizartean askok eta askok ulertzen duten arren, ez ote
genuke berehalako errepikaldia erabili beharko? 

–Komunikatzaile onak izatea: Azken urteotan euskararen kali-
tate mailak beherakada handi samarra izan duen irudipena daukat.
Beraz, komunikatzaile egokien premia inoiz baino handiagoa da, eus-
kara  txukun, zuzen, eta aberatsaren eredu izan daitezen. Aurrez aipa-
tu ditudan bezalako hitzak eta esamoldeak ikusleenganatzeko eta jen-
dearengan finkatzeko ezinbestekoa iruditzen zait.
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Ez dut uste zenbaki hauek azalpen handirik behar dutenik, baina,
hala ere, bi konklusio atera daitezke: Bata, bi hizkuntzetan egindako
emanaldietan, gaztelera aukeratzen dutela ikus-entzulerik gehienek, eta
futbolaren kasuan ere bai. Bestea, erakusleihoaren garrantzia. Hau da,
audientzia askoko kateek jendea erakarri egiten dutela. Beste era batera
esanda: produktu berbera salduta ere, ez dela gauza bera denda Bilboko
Gran Vian izatea edo Errekalde auzoan (ez beza inork txartzat hartu).

Beraz, hau guztia esanda, berehala konturatuko zarete arriskuak
edo gabeziak eta erronkak elkarri lotuta daudela. 

–Euskara gaurkotzea eta egokitzea: Arestian esan dizuet bidearen
zati bat eginda dagoela, zatirik zailena beharbada, baina oraindik bada-
go nondik ibilia. Hizkuntza gauza bizia da eta garaian garaiko beharre-
tara moldatu behar da. Aldi berean erabilgarria, txukuna eta aberatsa
izatea lortu beharko genuke. Batez ere, esamoldeetan hutsune edo gabe-
zia handi samarrak ditugula esango nuke. Asko daukagu lantzeko arlo
honetan. Bestela, euskara hertsia eta mugatua bihurtuko zaigu. Gaztele-
rak aberastasun ikaragarria hartu du erabileraren ondorioz, Hegoameri-
kako hizkeraren eraginez eta kazetarien asmakizunei esker (batzuk zuze-
nak eta beste batzuk ez). Euskal munduan, ordea, urri gabiltza eta beti
errazera jotzen dugu. Adibide batzuk jarriko ditut. Orain aste batzuk
entzun nion ETBko saio baten aurkezle bati: “Badaezpada egurra uki-
tuko dut”, eta bere burua ukitu zuen eskuarekin. Ez dakit nola esan dai-
tekeen euskaraz, baina ahalegin handirik ez du egin behintzat. Antzera-
ko zerbait gertatzen da kirol arloan ia egunero erabiltzen den esamolde
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Katea Emanaldiak Rating-a Share-a

TOURRA 2012 ETB-1 21 0,8 3,3

TOURRA 2012 La 1 21 3,8 15,1

TOURRA 2012 Teledeporte 20 0,5 2,6

Partidua Katea Rating-a Share-a

KOPAFINALA 09 Athletic-Barça ETB-1 7,6 16,4

KOPAFINALA 09 Athletic-Barça La 1 24,2 52,2

KOPAFINALA 09 Athletic-Barça TV3(Katalunia) 20,9 41,9



Jose Ramon Uriar te “Katxin”:  

Euskaldunak munduan geure kirol

baten bidez

Katxin Uriartek eta Kaxildo Alkortak izandako 

alkarrizketatik ataratakoa

Mahai-inguruko gaia Euskara, kirola eta komunikabideak iza-

nik, sarreratxo hau akordau jat eta prestau dot. Gero, galderak egite-

ko denporan, alkarri eretxiak azaltzen hasiko gara eta gauza gehiagok

urtengo dau. Mahai-ingururako bidea izan gura dau artikulu labur

honek. Ondoren, guztion artean biribilduko dogu gaia.

Zer dot nik esateko honetan? Ea asmatzen dodan behar dan mo -

duan azaltzen.

Ni kirolaria izana naz, pilotaria izana; gaur egun pilotari ohia esaten

dana. Hori be ikasi dogu. Zestalaria edo puntista izan nintzan gazte-

gaztetatik: 14 urtegaz hasi nintzan afizionatu-mailan; 15 urte nituela

profesionaletara pasa nintzan, 1971ko azaroan, eta 2000ko Errege

egunean jokatu neban azkeneko partidua, 42 urtegaz. 29 urte pasatxo.

Pilotaria, kirolaria, ba.

Eta Aulestin jaioa naz. Euskalduna, esan beharrik ez dago.

Gu, Aulestin, euskaraz jaio eta euskaraz hazi ginan. Lau bat urte-

gaz hasiko nintzan eskolara eta gaztelaniaz lehenengo berbak entzun.

Han erderaz egiten euskuen, hantxe bakarrik. Erdera esatean gaztela-

nia esan gura dot halan esaten dogu guk-eta. Gainontzekoan euskera

hutsa zan etxeko berbea, kalekoa, elizakoa, olgetakoa..., dan-dana.
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–Kirolik arrakastatsuenen eskubideak lortzea: Aurreko baldin-
tzak zailak badira, ez 

dakit hau ez ote den zailena. Gaur egungo telebista munduan, fut-
bolean gertatzen den antzera, bi talde handi daude eta gero beste guz-
tiak. Gainera, azken urteotako joera oso garbia da. Telebista publi-
koen baliabide ekonomikoak murriztuz doaz eta pribatuekin lehiatzea
ia ezinezkoa da. 

Azken hausnarketa

Argi dago komunikazioaren garaian bizi garela. Ez dago mugarik
eta nahi ez duguna ere behar ez den lekuraino iristen da. Orain arte
behin ere ikusi ez dugun bezalako elkarbizitza izango dute hizkuntzek
geure inguruan eta geure barruan. Horregatik, hainbat aurrera pauso
eman ditugun arren, nire iritziz, inoiz baino beharrezkoagoa da herri-
tarren euskararekiko atxikimendua eta identifikazioa. Euskara  geure sen-
titzen ez badugu, ez dauka etorkizunik. Eta biziki kezkatzeko modu-
ko seinaleak iristen ari zaizkigu. Esate baterako, gu mutil koskorrak
ginela, eskolan dena gazteleraz ikasten genuen, baina geure artean
den-dena euskaraz egiten genuen eta hori ekiditeko maisu-maistrek
zigorrak jartzen zizkiguten. Gaur egun, hainbat ikastolatako irakas-
leek bide berbera hartu dute neska-mutikoek, eskola orduetatik kan -
po elkarrekin euskaraz egin dezaten. Hasieratik kirolaren inguruan
gabiltzanez, arlo horrekin lotura zuzena daukan adibide bat jarri nahi
nuke. Ez ote zaigu gertatuko pilotarekin zenbat herritan gertatu
dena? Orain 50 urte, frontoirik ez zegoen hainbat herritan pilotari
profesional mordoa zegoen. Hiru aipatuko ditut: Aulestia, Atxondo
eta Azkoitia. Azken urteotan, pilotaleku bikainak, ezin dotoreagoak
dituzte, kasu batzuetan bat baino gehiago eta pilotari bakar bat ez.
Are gehiago, ordurik gehienetan inork ez ditu erabiltzen instalazio
horiek. Ez ote zaigu euskararekin beste horrenbeste gertatuko? Eta,
gaur egungo joerak ikusita, nolako bilakaera izango dute hizkuntzek
etorkizunean? Baina hau beste egun baterako hausnarketa da... 
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