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MAIATZAREN 19a
Pena da. Guti falta izan zaio. Baina ezkerrak ez du agintea
hartu. oraingoan. Itxaron egin behar.
Berotasunean idazten dut. 19ko gauean bertan, Irratiko komentarioak entzuten ari naizelarik. Une honetan batez ere sentimendu
bat agertu nahi nuke, Frantzia erdiak duena, hain zuzen. Izan ere
Frantziaren erdiak Mitterrand-en alde jokatu du. Botu batzuk gehixeago eta Mitterrand genuen lehendakari berria.
Baina hauteskundeak eskuina eman du garaile. Eskuina bai.
(Titulu hori ez dute maite irabazleek). Eskuin berritua eta modernua, baina eskuina. Hori ukatzea gaitz iruditzen zait. Giscard-i
bere botoa nork eman dion aztertuz ere (eta ez bakarrik programa), hori garbi ikusten da. Frantzia, aspaldi hontan lehenengo
aldiz, bitan zatitua dago gaur: ezkerrean eta eskuinean. Lehen ez
zen berdin: Gaulismoak gizarte maiia guzietarik biltzen bait zituen,
hirugarren bide bezala presentatuz. Gaur, ordea, iritzi hartzaileek
erakutsi eta aho batez diotenez, gazteen eta langile klaseen botoak ezkerrera joan dira. Zer esan nahi du honek? Etorkizuna eta
lan egiten duen Frantzia ez dagoela errepresentaturik gobernuan.
Hona hemen demokrazia formalaren hutsunerik haundienetako bat.
Baina agintea ez dago gobernuan eta parlamentuan bakarrik.
Lantegietan eta kalean badago aginterik. Hemen dago beste galdera larri bat: zein jokabide hartuko dute sindikatoek? Ez daude
ez amore emateko, ez CGT ez CFDT. Borroka-gaiak ez dira falta,
eta borroka nahia ere ez, agian. Dagoeneko, Giscard-ek egindako
promesen betetzea eskatu dute Seguy-k eta Maire-k.
Ezkerrarentzat, maiatzaren hemeretzia ez da abia-buru izan abia
pontua baizik. Ezker batuak bizi berri bat hasten du. Batasun uka
ezina erakutsi du, batasun horri eutsi nahi dio gerora ere. Indar
biziak berarekin dituen sinismen osoa du ezkerrak.
Orain arte ezkerrari beti salatu izan zaio, oposizioan bizitzeko
jaioa zela. Oraingoan, ordea, ezker serio, heldu, gobernatzeko prest u , sinesgarri bat ikusi da. Programa bat baduena, gainera. Batasunaren dinamikak eman dio ezkerrari bere indarra. Eta ezkerrak
pentsatzen duenez, oraingoan eskuinak bultzadari eutsi badio ere,
azkenekoz da.
Giscard-ek aldakuntza agindu du. Aldakuntza? Bai, arriskurik gabeko aldakuntza. Sinisgogor da ezkerra hortan eta arrazoirik ez
zaio falta. Diotenez, arriskurik gabeko aldakuntza ez baina aldakuntzarik gabeko arriskua da, Giscard-ekin gertatuko dena. Borondaterik hoberenarekin ere Giscard-ek ez omen du gauza haundirik egiterik. Hauzitan dagoena ez Giscard gizona baizik Giscard-en
sistima bait da. Idazten ari naizelarik, irratitik entzuten dut Nixon-ek teiefonoz dei egin diola Giscard-i zorionik beroenak emateko.
Agian zerbait adierazten du honek ere.
JOAN MARI TORREALDAY
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gatiadu on, Irtdartsuak,
Eta nora Jo Jafetn bear dtt
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Olek guzlaf; berekiii dKa
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FRANZIAKO ERRESUMA
BOZKETAK EUROPAN
Giscard d'Estaing eta Mitterran-.
den arteko bozaldia oso larria eta
estua izan da. 422.791 haurtakireh
aldea besterik ez du izan Giscardek
Eliseoko jauregian sartzeko. Bi politiko hauen arteko gorabeherek, Europalde osoa adi-adi eduki dute azken ordurarte.
Europatarrentzat,
Frantziako erresuma-bozketak betidanik ukan dute erakarpen sendoa,
eta are gehiago aurtengo honek,
bertan ezkertiar batek oso gutxiagatik utzi baitu Eliseoko besalkia.
Mendebaleko demokrazia guztietan, Frantzian bakarrik datza burjesiaren aginteari aurkezketo benetako hautabidea. Erresuma-Batuko demokrata eta errepublikanoak.JJretaina-Hardiko laborista eta kontserbatzaileak. Alemania Federaleko sozialdemokrata eta kristaudemokratak, Erdi-ezkerreko hahiz—eskubi-erdikoak, zenbait salbuespen ezik, politika mota batetako kimuak besterik ez dira.
Egungo egunean ere gaurkotasunez beterik dirau Marxek sozial-demokra'ziaren funtsa, beti ere errepubiikaren demokrazi erakundeak eskatzea izan da. Ordea ez. kapitala eta
aiokairuen arteko kontrakarra suntsi dadin; glderantziz, bien arteko
haserreak leunduaz, anaikirozko ba-ketan jarrai dezaten baizik».
Frantziako krisialdi edo erresuma-bozketak mendebal guzia iratzarririk jartzen dute, beste inongo
irresuma burjesetarik baino gehiago
iguriki izan da Frantziatik. Poiitika
eta kultura berrien korroteak ere
sarritan hemendik heldu zaizkigu.
Miel Bakunin iraultzaileak, «Paris
Europako kulturaren ardatz», istimatzen zuen.
Frantziari so egin dezaiogun bada
beste arazorik ere. Ezkerraren gehiengoa bederik, ez da murgildu gizaklaseen arteko kolaborazio erosora. Sindikatoek berak ere, alderdietako burokrazi korapilotsuen korapiloetarik zinki libro nahi dute. Frantziako ezkerra, urte batzuetan zabuka eta noraezean ibili ondoren
Europa guziko abangoardian aintzindari jarri da. Mitterrandek berak aitortu:
«Frantziako
sozialismoak,
mundu guztian egikizun sendo bat
bete behar du. Gure erresuman demokraziazko sozialismoaren eraikitzeak; atzerrian ' 1789ko matxinadak
hainako oihartzuna egin lezake».
Mitterrandek posibilitate berri asko urratu ditu, ezkertiarren aspaldiko hutsarte bat bete du ferderakuntza arrunt baten bidez hauteskundeetara batera presentatuz. Bozketen
bidez demokrazi maila asko lor daitekeela frogatu du. Zeren Giscard
Erregetu arren, bozketa hauek ezkerra bere egitazko tokian finkatuago
utzi bait dute. Eta agian hauxe izan
da Mitterranden ekintzarik funtsezkcena. Frantziako azken bozketetako
historiak beti negargarrizko imagina
bat eskaintzen zigun: ezkertiarrak
anarkiazko zatiteka lotsagarrian; eta
gaulismo boteretsua baturik. Baina
1974garrengo erresuma-bozketan,
gaulismoa hiltamurat eta ezkerra
goruntz abiatu dira.
Ezingo dugu uka, testuinguru honetan gautxismoak ukan duen eragipena ere, Gautxistak guttiengoa eta
sarritan lelokeria utsez madarikatuak izanik ere, bizimoduaren eta
ideien berritzaile izan dira. Ezker
klasikoak ahantzirik zituen anitz pro-

blema berpiztu ditu eta gizarte-xahutzailean muinean dauden gizagataska, helburu ustel eta gainohtzeko
lilurapenak zorrozki salatu. Ezker
klasikoarentzak, gautxismoa akuiluezten bat da. Ortodoxoen irain eta
madarikazio itsuegatik, Frantzia bezalako soziologia duen gizarte batetan beti iraungo du gautxismoak.
Eritzi hauetaz, beharbada orok ez
gara bat etorriko; baina ene ustetan Frantziako eskerrari gautxismoa
beharrezko zatzaio.
GAULISMOAREN LILURA
ITZALTZEN
Oraintsu arte, Bosgarren Errepublikaren kondaira, De Gaulle eta
gaulismoaren errepublikaldia izan
da na'gusiki. 1958an De Gaullek «kolpe» bat leunki emanaz Eliseoko politika tresnak bereganatu zituen. De
Gaullek lurralde honetako lokatzetan sekula hankarik zikindu gabeko
gizon goitiar -bat zirudien. Mintzo
karismatikoari darion mezua zerion,
histori garbiko gudalburua, Frantziaren salbatzailea, naziohatista porrokatua, eta gainera tenore hartan,
Argeliaren soluzinoa berak bakarrik
zedukala dirudi zuen. Gobernari
guztien nazionalismoa, De Gaullerengan txaubinista bihurtzen zen. 6rdurarte, errepublikako lehendakaria diputadu eta senaduaren batzarretan aukeratzen zen, baina De
Gaullek bere agintaritza herri-oinarrian itsatsi nahirik, sistima hura
aldaturik herri-bdzketak ipini zituen.
Agintaritza, boterea, simboloa eta
legintza guztiok denak De Gaullek
bere baitan hartuaz . gobernatzen
zuen. Agintaritza goitik zetorkibn
doai kutsuz simbologizatzen zuen:
«Ni haia nahasmena». De Gaullek
parlamentoko gizon politiko bat
baino Errege soBerano bat gehiago
zirudien. Gizaklaseen arteko borrokoak deseginaz «Frantzia Handi»
bat erakitzea ere pentsatuaz, baina
utopiazko amets bikain hauen baitan zebilen artean uste gabekb referendun batek harakiri eginarazi
zion.
De Gaullerekin bateratsu gaulismoa ere itzaltzen hasi zen Frantzian. Azkenaldiotan ikusteh dugunez gobernamolde zenbait, buruzagia galdu ondoren, bere kabuz belaunalditik belaunaldira iragan- ezinik
hilobiruntz doaz. Honetan salazarismoa dugu azken lekuko. Zer pentsatuko ote luke, «ezkertiarren zatiketa amaikaitzak», gizon Charles handiak, egungo U.D.R. eta gaulismOaren egoera ikusiko balu? Zer esanen luke Chaban kandidatoaren hausiabartza ezaguturik...?
Euskuindarren ideologia gerla hptzaroan ahultzen doa, bere oinarri
ideologikoaren
bitasunak-katoliko/
ateo edo. mundu librea/komunismoa
inor gutti liluratzen du. Mundua ez
dago gaur manikeismo horiek sinestekotan. Gaurregun, sobietarren inbasio beldurra aitzaki motela dute,
harmadaren gostuak zuritzeko eta
O.T.A.N.en jokabidea berriztatu beharretan daude. Arazo honetaz De
Gaulle bera, inor baino bizkorrago
ohartu bide zen eta anti-amerikanismo batek eraginik O.T.A.N. Frantziatik usatu egin zuen.
Bigarrengo Mundugerrate ondoan,
eskubindarrak gizaklaseen borrokak
gainditzeko ausart agertu ziren; bai-

na klasegataskak ez ditu ezabatu.
Ez eta bere erresuma bairieko alderdi komunistak ere. Zehbait tokitan ezik. -Azkenaldiotan, puri purian
dago «Impeachment» (I) delakoa.
Agnew eta VVrandten erortzapenaren
ondotik, emeki emeki badoa Nixon
ere. Ikusmen honetatik, nixon-gaulismoaren beherakada bi gizo.n politiko soilen hondamena baino bi polikita erakunde nagusikoiren birrindura gehiago izaki.
Frantziako burjesia
kapitalista
ohartzen zen De Gaulleren «Europa
independientea» U.S.A.ren itzalik
gabe ezinezkoa 2ela. AJegia. ameri-:
kanoek Europa, politikaz, ekonomiaz
eta militarki menperaturik daukatela eta alferrikako utopia lorkaitza
zela dolarrari hesiak ipintzea. 1968garrengo
Maiatzeko
matxinadak
Frantziako goren burjesia erabat aztamuka utzi zuen. Laister ikasi zuen
gaulismoaren barne-oreka errptik
pipiak jorik zabuka zedukala eta ez
zitzaiola batere onurakor ez politika eta ez ekonomia alorreah Gharles handiaren bentura benturatzaileetan ibiltzea. Etendurarik handiena
horduantxe sortu zen hots, eman dezagun I9&8garrenean De Gaulleren
izar dirdiratsua erabat iluntzen dela.
Gaulismoak, butjesia kapitalistari
ez zion aski babes egiten langilegoaren eskeei eusteko eta menperatzeko. Praxi politiko xumeago eta
ekdnomia razionaiizatuago bat, gizaklaseen araberari arras lotuagoa
behar zuen burjesalgoak. Eta hau
guztia Charles haundiaren mittinetatik ez zetorkion.
Chaban Delmasek berriro gaulismo-popularra lurpetik ateratzea zuen.
bere kanpainaldiko goihelburu. Bah
na haren «gizarte berria» giscarzaleek alde orotarik borrokatu dute.
U.D.R.en baitan. bertan ere Chabanen aldarriak ez. du nahiko oinarri
sozial arkitu. Askok Mitterrand bera
hautatzea nahiago zuten.
Giscard d'Estaing-ek politiko hotzaren ospea dakarki. Erresuma-bozketa hauek zentzungabekeria asko
egitera beharrarazten d.ituzfe kandidato ak eta beldur gara Giscard-i
ere horrelako zerbait ez ote zaion
gertatuko. Hitz asko esah beharrez
arkitu da eta gauza asko agindurik
ufzi ditu. Ez ote zaizkio sobera izango? Olof Palmeren hildoari jarraitzea pentsatzen omen du. Hala bada
urrats asko eman beharko du,. barne-arazo pila bat konpondu eta estratejia politiko zehatz bat, gaurkoz
Giscardt somatzeh ez zaiona berau,
eraiki. Ezkertiarrek nolabait ere, ez
diote utziko jokabide politiko itxi
bat burutzen. Sihdikatoek eguneroko
rebeindikazip eta eskaeretan garrazki saiatuko dira. Eta burjesia, tenore hohetan proletargoari asko eskatzeko zorian arkitzen da; eta truketan eskaintzeko ezer gutxi du.
Kbiuntura ekonomikoa aldatzen ez
bada behintzak.
Bosgarren Errepublika, gaulismoaren Eilurak lurperaturlk aro berri
batetan sartu da. Giscard d'Estalngnentzat ez datoz gauzak batere samurki.
(1J Impeachment-ek, goi mailako
kargu publ'rkoak dituen gizonari egiten zaion prozeso politikoa esarr
nahi du.
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GIPUZKOA'KO NEKAZARITZA
PIZTU ETA INDAfiTU
6ure ardurarik aundienefako bat,
6ipuzkoa'ko nekazaritza piztu
eta indartzea da; era ontan, probintziko
aberastasuna geitu egiten bai dugu.
6ure laguntzakin:

— maisterrak bere baserria erosi dezake.
— nekazaritzarakb tresnak erosi.
— abereentzat dituan ikulluak berritu.
— kasta oneko beiak erosi.
6izartea atsegiñagoa egin.
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