telebista

urtekaria-1984

ETBren erakaspena
Txillardegi
Alferrik da ukatzea edo ahaztxotxolo galantzak dira; edo hiztea: urte hauetako arrakasten
kuntzen erabilpena nola mamitartean jarri beharra dago euskal
zen den ez dute sekula aztertu.
telebista katea.
Bidea, hitz batez, ETB-rena
Hots, alde batera eta bestera
da: euskara hutsez eustea; euspittin bat besterik ez da begiratu
kara hutsezko ekintzak, eskolak,
behar, ETB-ren «mirariaz» japrentsa eta fakultateak ugaltzea;
betzeko. Batzuen axolakabekeeta, hau batez ere, oraindik ere
ria eta besteen gorrotoa nabargauza «mixto» mitologikoak
men daudenean, nola liteke gure
bultzatzen dituztenak, oso hurhizkuntzak garaitzapen hori Txillardegi hizkuntza- bildik zaintzea. Beroiek, nalaria. idazlea eta EHElortzea?
hi-ta-ez, oso bertan baitituzte
ko partaidea.
beren egiazko buruzagiak eta
ETB-ren historia, ordea, ez da
aspaldiko kontua; eta batzuk behintzat onkapitainak...
gi dakigu nolako borroka izan zen; eta telebista «bilingue» delakoa eraikitzeko projektuak ez zirela eskas: «un servicio pagado
con el dinero público no puede estar al servicio de una minoría», eta abar. Gogoratzen zarete?
Ekin egin genion geure nahiari, ordea:
kate bat euskara hutsez, gutxienez. Eta lortu egin genuen. Nahiz aldamenean bospasei kate erdara hutsez ari badira ere, egunero, jo-ta-ke; eta irratiaz eta prentsaz gertatzen dena gogoratu beharrik ez dagoelarik.
ETB-ri esker, gure mendekoa den tresnaren bidez zabaltzen da gaur euskara; eta,
ia-ia hori bezain inportantea: euskara sekula entzuteko aukerarik ez dutenek (eta
asko dago honelakorik gaurko Euskal Herrian, sinesten lanak baditugu ere) topo
egiten dute; eta gu, euskaldunok, hor nonbait, bagaudena somatzen dute. Eta, agian,
« ulertzen ez gaituztelako, ulertzen hasten».
Arriskua ez da pasa, ordea. Egun hauetantxe entzun dugu berriro, beste kateetan
euskara apur bat sartuz gero, ETB-an erdara gehixeago sar litekeela... Hasiak dira
betikoak. Eta erne egon behar dugu. Gure
herria euskalduntzeko borondaterik instituzio nagusietan ez dagoenez gero (eta borondate hori ez dago, ez da egia), ETB
arriskutan dago, eta egongo ere da oraingoz
bederen. «A rio revuelto» ... badakigu.
Euskara beharrezkoa ez den gizamultzo
guztietan, euskaldun hutsik ez dagoelako,
euskara kitto. Eta ETB-an ere bai, jakina.
Are gehiago: euskaldun elebidunok euskaldun elebakarren jokabidea geure egiten
ez duguno, euskararenak egin du. Hau, berriro ere, estatistika arazoa da; eta matematikoa, beraz. Presio bakarra gaur, erdaldun elebakarrena da. Simetria apur bat
lortzeko (ez dezagun esan erabilpenak orekatzeko edo berdintzeko!...), guztiz beharrezkoa da gizamultzo eta hedabide euskaldun elebakarrak zabaltzea. ETB da bat;
eta eutsi egin behar zaio. Baina ETB ez da
bakarra.
Maila honetan, eta bestetan ere, nahaste
+ elebidunak — proposatzen dituztenak, edo

Eta, esan beharrik ez: buruzagi eta kapitain horiek ez dira gureak.

