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Sarrera 

 

 Ondorengo lan monografiko honetan, Goizalde Landabasoren “Korte bat, mesedez” liburua 

aztertuko dut. 

 

 Lan monografiko hau egiteko hiru aukera nituen, euskarazko komunikabide bat edo gehiagoren 

inguruko txosten bat egitea, euskarazko komunikabideen egoeraren inguruko gogoeta-lana egitea, eta 

azkenik, nire aukera, liburu baten irakurketa eta iruzkina egitea. 

 

 Lan honen helburua ikasgelako beste ikaskideei liburuak zer dakarren eta irakasgaiarekin duen 

lotura aztertzea da; hori dela eta lana hainbat zatitan banatu dut: sarrera, Goizalde Landabaso, 

testuingurua, egitura, laburpena, atalez atal, euskararen erabilera, liburuaren eta irakasgaiaren arteko 

lotura, iritzia eta ondorioak. 
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Goizalde Landabaso 

Goizalde Landabaso, Deustun jaio zen, 1970ean. Kazetaritza ikasketak egin zituen Leioan. 

Goizalde, kazetari eta idazlea da. Kazetari gisa ematen ditu bere lan orduak, eta gelditzen zaizkion 

tarteetan literaturan aurki genezake. Kazetari moduan jarduten du Radio Euskadin gaur egun, eta 

hamarkada luzea eman du Euskadi Irratian. Hauekin batera sartu-irtenaldiak egin ditu aldizkari, egunkari 

eta agerkari zenbaitetan. Hala nola; Deia, El Pais, Berria, Aizu, edota Haberen aldizkarian. Idazle moduan 

2.000.urtean Alberdania argitaletxearen eskutik kaleratu zuen "Korte bat, mesedez" eta 2005.ean Elea 

Argitaletxearekin "Jat" poema liburua. Taldekako liburuetan ere irakur genitzake bere olerki eta ipuinak. 

Literatur sariketa zenbaitetan epaimahaikide izan da; Bizkaiko foru aldundiak, Bilboko udalak edota 

Bilboko Alhondigak antolatutakoetan, adibidez. 

 

Testuingurua 

 Euskadi Irratiko langilea da Goizalde Landabaso, narrazio honen egilea. Maddik liburu honetan 

kontatzen dizkigun pasadizoek Goizalderi gertatutakoetan dute oinarri. Errealitatearen argazki bat da 

narrazio hau. Horrenbestez, argazki guztiek bezala, islatu nahi duen errealitate horren alde jakin bat, 

ikuspegi jakin bat baino ez dezake eman. 

 

Egitura 

 Liburu hau hainbat ataletan banatuta dago. Atal bakoitzean Maddi Gazteluk, liburuko 

protagonistak, gertakizun bat azaltzen du.  Atalak korteen izenekin daude desberdinduta. Korteak, 

prentsaurreko bakoitzean protagonistak lortu beharreko ahozko adierazpenak dira, euskaraz noski, bere 

grabagailuari esker. Horretarako arazo asko aurkitzen ditu Maddik. Guztira hamabost ataletan zatituta 

dago liburua. “Hau ustekabea”-rekin  hasi eta “To be or not to be”-rekin amaitu. Liburu nahiko motza 

da, 109 orri baino ez ditu. 

 

Laburpena 

Liburu honen protagonista, Maddi Gaztelu, Euskadi Irratiko langilea da. Prentsaurrekoetan 

esandakoak jaso eta irratiratzea da bere lana. Korteak euskaraz lortzea ez da dirudien bezain erraza. 

Maddik hauek lortu eta bere nagusiari, Mikeli, emateko sekulako gorabeherak igarotzen ditu, estrategia 

ezberdinak erabiliz euskarazko korteak lortzeko. Gertaera hauetako askotan ironiarekin jolasten du 

Goizaldek, besteetan hiperboleekin. 
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Atalez- atal 

 Lanaren atal honetan, liburutik gehien gustatu zaidan korteak aukeratu eta azaltzen ditut. 

Bigarren kortea: Joseba Sarrionandiaren azken liburuaren aurkezpenean kokatzen gara. Aurpegi 

ezagun asko daude Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika, Jose Mari Iturralde ... Maddiren ondoan kazetari 

erdaldun bat jartzen da. Mahaian daudenak zeintzuk diren galdetzen dio. 

- Ese de negro que está al lado del jovencito el que tiene gafas del año catapun...¿es ése Joseba Sarrionandi? –-errepikatu du, 
astakirtenen lehiaketa irabazteko merituak pilatuz. 
- No, ése es Ruper Ordorika –erantzun diot, burura etorri zaizkidan izugarrikeriei eutsiz. Harekin haserretzea eta basamortuan 
oihuka aritzea, antzeko izan baitaitezke. Hala ere, haserre-printza batzuek alde egin didate hitzen zirrikituetatik. 
 - Ah... –gaineratu du, itoginak erortzen entzungo baditu legez. 

 -Es un cantante bastante famoso –argitu diot, eguneko eskuzabaltasunaren neurria gaindituz. 
 - ¿El que esta hablando es Joseba? –ekin dio, ostera, elezaku ezjakinak. 

-No, ése es Josemari Iturralde, un escritor –esan diot, lehenbailehen moztu nahirik –, y el que esta a su lado es Bernardo 
Atxaga. Un escritor al que le dieron un premio...estooo...si, chica, uno que no es muy conocido.. el Premio Nacional de 
Literatura –gaineratu diot, sumindurak utzi didan edukazio apurraz. 
-¡Atxaga! Ya le conozco, ¡mujer! Ése es el que escribio Los bárbaros y tambien Historia de una vasca. 
Bere buruari zuka hitz egiten dion horietakoa dela iruditzen zait gure literatura aditu pijoa. Los bárbaros eta Historia de una vasca. 
Harrigarriak dira barbaroetaik oso urrun dauden erromanizatutako hauek. “Zoratuta daude”, esango luke Obelixek. Edo 
Asterixena ote zen ateraldia? Nolanahi ere, itzelak direla ezin ukatu. Irratian kontatu behar dut hau guztia! Historia de una vasca.  
Bueno arrazoi du, Maddi, behia euskalduna zen. 
  

Galderen orena iristean, Maddiren alboko kazetariak galdera egiten du, gaztelaniaz noski, 

kazetariaren ezjakintasuna agerian utziz. 

 
- Soy Verónica García, y yo tengo una pregunta que hacer:: ¿por qué no ha venido Joseba Sarrionandia?  Y si no va a venir, 
¿me podrian dejar un telefono de contacto para hablar con el? 

Laugarren kortea: Oraingo honetan Maddi Gazteluk, elkarrizketa bat egin behar dio Xagu 

Software-ko nagusiari egin berri duten negozio bati buruz. Nagusiak ez daki euskaraz eta langile batetik 

bestera pasatzen diote euskaraz ez  bai dakite. Azkenean euskaraz dakien emakume batekin pasatzen 

diote. 

-Bai? Kaixo, nor da? –Zeruko giltzen soinua entzun uste izan dut emakumezko ahots hartan. 
- Mariaje?- galdetu dut itxaronpentsu. 
- Hala naiz, bai –ekin dio elkarrizketari, eta aitzakiarik gabeko hizkera gozo horrek bihotza poztu eta gogoa puztu egin dizkit. 
 
Ekinaren ekinaz egina. Argi dago. Pozaren pozez mozkortu baino lehen, harira jotzea erabaki dut. Azaldu diot zer-nolako 
elkarrizketa nahi dudan. Euskaraz beharko duela ere esan diot. Arazorik ez. Euskararekin behitzat, ez. 
 
- Bai, bueno nik ez dut arazorik euskaraz egiteko –aipatu dit, nire esperantzaren sua hauspotuz. Gertatzen dena da nik ezin 
dizudala ezer esan Poloniako negozioaz. Enpresako garbitzailea baino ez naiz. 
 

Bederatzigarren kortea: Gehienetan bezala, prentsaurreko batera joaten da Maddi, oraingo 

honetan ere ez dago euskaraz dakien hizlaririk eta bertako arduradunak Maddik hitzaldiko testua 

euskaratzea eta irakurtzea iradokitzen dio. 

-¿Tú eres la vasca? –galdetu dit putzak hartuta dabilen emakumeak. 

-Tambien –erantzun diot nik, kopeta gora. 

- ¿Que? –bota du berak, nire erantzunaren zentzua ulertu gabe. 
-Que tambien soy vasca – argitu diot nik, bare-bare. 

-¡Claro! –Eta eztul txiki bat egin du, uneko tentsioa samurtzen lagunduko dion itxaropenean -. Me refiero a que tu eres la 

que sabe vasco –azaldu du, galdera-ikurra zeraman esaldiari baieztapen kutsua emanez. 
[...] 

-Como no tenemos a nadie que sepa vasco, pues hemos pensado que podrias hacerlo tú misma –bota dit, hitzez gainezka 

dagoen orrialde bat nire altzoan utzirik. 
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-No te entiendo muy bien, ¿que quiere decir que yo lo puedo hacer en vasco? 
-Bueno, tu podrias traducir lo que dice en esa hoja. Al vasco, claro. Eso lo haces en un momento, y alguno de nosotros ya 

lo leeriamos en la rueda de prensa. Al fin y al cabo el vasco es facil de leer. –Nire harritu aurpegiak behartu du azalpena 

ematera, seguru nago –. Bueno, la normalizacion lingüistica es importante, ¿no? –adierazi digu prentsa arduradun dotore-
dotoreak, gu berba barik utzirik. 

Hamaikagarren kortea: Lanera joan aurretik, gure protagonistak kafetegi batean gosaltzen du. 

Bertako zerbitzaria euskara ikasten ari da eta berarekin mintzatzera joaten da. Baina gaurkoan tabernan 

dauden lagun talde bati hizketan entzuten die. Hizkuntza arraro bat ikasten ari omen da haietako bat, 

euskara. 

[...] solaskideen elkarrizketa entzuten gelditu naiz. Gizona da mintzatzen ari dena. Zerbait ikasten ari dela, eta oso-oso gogorra 
egiten zaiola. Ordu asko sartu arren, ezin ikasi. Gehiegi dela berarentzat. Zer ote da halako buruhausteak sortzen dizkion 
ikasketa hori? Unibertsitateko irakaslea ematen du berak, mahaikideei oholtza gainetik hizketan ari zaiela dirudi. Ea ulertzen 
diodan zer den dena delako ikasketa gogor hori. Lana eta ikasketak ezin uztarturik zebilela hizkuntza berezi hori zela eta. Zein 
izango ote da hain hizkuntza “berezi” hori? Ui ui ui! Baietz gaizki amaitu gaurko gosaria! Kafesnea ekarri dit une horretan 
Emiliok. Bai, badakit edukazio txarrekoa dela ahoa janariz beteta dagoela hitz egitea, baina ezin izan diot eutsi tortilla itzela 
dagoela esateko gogoari. Irribarre sotil batez eskertu dizkit Emiliok laudorioak. 

Kafesneari azukrea botatzen ari naizela egiaztatu dira nire susmo beltzak. Bai, euskara ikasketak ziren “gure” mahaiko 
irakasleari bizitza hondatzen ari zaizkionak. 

 

Euskararen erabilera 

Aztertzen ari garen liburu honetan, Korte bat, mesedez, gehiena euskara batuan dago idatzita.  

Nahiz eta tarteka, elkarrizketetan bizkaiera sartu, euren artean hitz egiten dutenean. Hiztegiari buruz, oso 

aberatsa dela esango nuke. Izan ere, sinonimo asko erabiltzen ditu Landabasok. 

 

Liburuaren eta irakasgaiaren arteko lotura 

Gu kazetaritza ikasten ari garenez, liburu honek lotura zuzena du irakasgaiarekin. Liburu hau oso 

lagungarria dela iruditzen zait ikasketak amaitu ondoren zer aurkitu genezaken konturatzeko eta bestalde 

egoera batzuetatik nola irten ere erakusten digu. 

 

Iritzia 

Liburu honen bitartez Euskal Herrian dagoen ezjakintasuna salatzen da. Euskaraz ez dakien 

jende mordoa dago eta hori lotsatzekoa da. Niri ustez liburu honek oso ondo islatzen ditu eguneroko 

egoerak. Edonori gerta dakioke horrelako egoeraren bat. Nahiz eta liburuan askotan hiperbolea erabili, ez 

dut gaizki ikusten, horrela adierazita gehiago dira benetako arazoaz jabetuko direnak eta gehiago 

indartzen da euskarak izan beharko lukeen lekua. 
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Liburutik gehien gustatu zaidan kortea hamabigarrena izan da. Atal honetan, Maddi 

prentsaurreko batea joaten da, gehienak gaztelaniaz direla nazkatuta, beste langile batekin paktu bat 

egiten du. Paktua, batak bestearen atzetik euskaraz galderak egitea da. 

Euskaraz dakigun guztiok batuz gero, indarra izan genezakeela erakusten du. Ideia berdin baten 

alde gauden denok batu eta borrokatzen bagara azkenean lortu genezake hain zaila ikusten den euskararen 

normalizazioa. Lan asko ari dira egiten baina oraindik asko geratzen da. 

Azkenik esan, liburu hau ikasle guztiei gomendatuko nieken liburu bat dela. Aurretik esan 

bezala, oso lagungarria dela iruditzen zait ikasketak amaitu ondoren zer  aurkitu genezaken konturatzeko. 

Ondorioak 

Lan monografiko hau egitea oso lagungarria izan dela iruditzen zait. Askotan ez baikara 

konturatzen errealitatean zer gertatzen ari den.   

 

 

 


