J. Jofforen Puxtarri zakutoa
Egunotan arrakasta biziaz a ri da Frantzian film e bat
zabaltzen, Un sac de billes. Lehenago nobela bat zeri, izan
horrekin berarekin, eta arrakasta berdinarekin, pubUkoa irabazi zuena.
Sentimentuak, arineta fresko narraturik, m erkatu ona du.
Eta filme batetan emana badago, are m erkatu hobea. Zenbait sentimenti! Un sac de billes h o rta n l Eta zenbait negar
gozo isurtzen duen andreak eta ezkutatzen duen gizonak,
zinemako butakan eserita... Errusiako po g ro m eta tik ih e si heldutako judu bat, bizargilea da C lignancourt langile hiribean.
Baina alemanak sartu dira eta, gure bizargileak, okupatu
gabeko bazterretara bidali behar bere zazpi semeak, banaka
eta binaka. Eskola lagun batek Joseph m u tik o a ri —gure
Autoreari— judu izar horia p u xta rri m ordo baten truke kanbiatu dio. Eta mutikoa, ju d u en izar horia gabe, p u x ta rri m o r
do batekin zakutoan, han doa, ifernua barrena, bidean edonoiako pasadizo ta abenturak ezagutuz, alem anengandik
iarrua salbatzeko. Filme hau zuzen-zuzenean bihotzera doa.
Frantzesen bihotzera, hain zuzen.
Baina, noia esaten da? Hasieran berriketa zen. Eta berriketak nobela egin zuen. Eta nobela k egin zuen film e a.
Sevillako bizargilea artista bazen. Parisekoak ez dira
gutiago. Aita bizargilearen semea ere bizargile da. Baina
ketegoria bat gorago. Joseph Joffo, dozena bat bizartegi
saloi dotoreren jabea Parisen, literaturan hasi zaigu. Flasi,
eta salto batekin goraino igon. Bizargileak kondu kondari
biziak izaten dira, labainarekin darabilten hura g e ld i-g e ld i
egonerazteko ere. Le Figarok deskubritu digunez, berritsu
izatea da bizargilearen bigarren naturaleza. Labaina bezain
tresna beharrezkoa duela ipuina, behintzat. Joseph Joffok,
Edgar Faure ta Madame Chirac eta beste bezero ¡lustre
askori behin ta birritan kontatu ondoren, m undu gu ztia ri kondatu nahi zizkion bere historioak. Eta nobela bat id a tzi du.
Ez, zuen, nobela bat id a tzi zuen. Orain b i urte. Eta ora in,
bere ipuinen bezeria haundiago bila, film e bat egin du D o illo nekin. Ipuinekin nobela eta nobelarekin film ea: pu x ta rri zakuto bat.
Papillon-en merkatu-m ekanismo bera da. Eta Papillon-ez
gero, Frantzian puxtarri zakuto h o ri da salm enta haundieneko nobela. 800 mila ale ta gehiago. Filmea estreinatu zenean
bakarrik 50 milako argitalpen berria egin behar izan zen.
Arrapaladan denak saldu ere.
Un sac de billes idatzi zuenean, Joseph J o ffo k esan zuen,
ehenengo nobela hauxe zuela bere azkenekoa. Baina bigarrena ere atera berria digu, Anna e t son orchestre, eta best
seller bidean datorkigu hau ere:
350 mila ale salduta jadanik. Filme berri batetarako ere,
zer aproposa! Anna, Jofforen ama, Kosakoen gandik ihesi
, ° f, rrusiatik. Odessa, Budapest eta Vienan zehar, Parisera
at U ° f a' f )0^ em,'° antzera biziaz eta bizim odua nolabait
ereaz biolin baten laguntzaz, abentura artean, n igar eta
must a artean, Glignancourteko bizargilea ezagutu eta
z on u arte. Ta happy end. B i urtetan b i best-seller.
Gregorio Baldatika

Hautatuak: Chaim Potok
New Yorkeko juduak
ortodnynan°t0l<en no^ e^a denak N e w Yorkeko ju d u milieu
_____
n mu9itzen dira. Berdin azkenekoa: Hautatuak.
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N obela honen haria ko n fliktu sinple hauxe duzu: ham abost urteko b i m u til ju d u N e w Yorken. Ruben, erlijio irakasle
baten seme, jo e ra liberalean hezia. Daniel, berriz, bere aita
rabinoak ortodoxia gogorrean hezitakoa. Rubenen aitak Talm uda k ritik o k i irakurtzen du. Danielen aitarentzat Talmudeko
p u n tu ta kom arik ttikie n a k ere sakratuak dira. Semeak gurasoen erara datoz.
Flauxe da istorio guzia: Rabino seme fanatikoak besteari
ia b egi bat lehertzen dio jo la s batetan, eskolan. Ezin elkar
ikusi. R abino semea odolbero bizia da. Ruben, betaurrekodun barnekoi bat. A stiro -a stiro biok oso adiskide egiten dira.
Rabinoak ez du be g i onez ikusten adiskidetasun hori. A ha leginak egiten d itu biok apartatzeko. Baina alfer-alferrik debekatzen dio se m e ari, beste lib e ra l gaizto horrekin ibiltzea. Eta,
azkenean, kalam itate guztietarako, rabino semeak karrera
tekniko b a t hautatuko du; eta lib e ra l semea, b e ti m atem atikazale agertua, rabinotarako ikasten abiatuko da.
Chaim Potoken interesa sortzen duena, situazio p ro to tip ikoak asmatzea da, ju d u en m undu ttikian. Ju d u arteko hau■ziok berdin baitira kristauonak, kom unistenak, liberal eta
ortodoxotan banaturiko talde guztienak. Talde guztiak daude
gaur horreia ebakita. Chaim Potokek, batez ere, intoleran- .
tziaren problem a ju d u en beren artean sartzeko adore du.
Juduak berak —eta b i m u tilo n gurasoak— hainbat bider b iktim atzat hartu dituen intolerantzia hori. Hórrela intolerantzia
gizonaren problem a deklaratzen du. Ez honena edo horrena
soilik.
Gainera, Chaim Potokek, herritasun, erlijio, eskola, nahiz
ideologien arauera asmatzen diren ghetto guztiak salatzen
ditu. Eta bere herrian salatzen ditu. Rabinoa eta erlijio irakaslea elkarren etsai am orratu bihurtzen dituen "burdin g o ri"
b a t Israelgo Estatua da. Erlijio irakasleak Israeleko Estatua
ontzat ematen du. Rabino ortodoxoari esan ahal ezinezko
sakrilegioa iruditzen zaio, M esiak egin behar duena gizonek
egitea: Israel eraberritzea, halegia. K onpondiorik ez da bion
artean posible. Beraz, rabinoak deskomekatu egiten du bere
herkide liberala.
D eskom ekuak ere, situazio p ro to tip iko batetan jartzen
g a itu : gure mende hau deskomekatzaile ta deskomekatuz
beterik dago ta.
Lazkano M endizabal

Nobela sinp/eak
età euskara
Chaim Potoken età J. Jofforen nobelek m erezi dute
kom entarìo b a t euskal ikuspegitik. B i A u to re juduok, izan
ere, ez dute lum arekin negozio on bat bakarrik egiten. Judegu herriaren zerbitzari habilak ere ba dira. Irakurleak "irabaztea", lite ra tu r negozio ona bezain jokabide p o litik o zuhurra
da.
H auk ez dira historiak aipatuko dituen nobelak. Baina bai,
euskaldunoi zer pentsa eman behar liguketenak. Egungo
gizonak, baxoerdiak edo kafe "b e h a r" duen moduan, kontsum orako irakurgai erraz arina behar du, trenean doanerako,
denbora pasa dagoenerako, burua nekatu n ahi ez duenerako.
Halare, irakurle h o ri g u tita n iristen da lib u ru rik irakurtzera.
Età nobelok horixe lortzen dute: prom edialgoa baino hogei,
berrogei aldiz (liburu) irakurle gehiago sortzea.
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