KULTURA

FOLKET I BILD:
hau honez gero bukaturik ez badago behintzat, janedaneko literatura huts bilakatzen: kontsumo. gizartearen kontsumorako literatura.
Aldizkari berri honek ez du kontsumorako izan nahi, fronte bat
sortzeko baizik.
FIB aldizkariak, Sueziako gizarte
aseari patxada segurtatu ordez, burruka nahi du. Ta, egiazki, ez dirudi lotan egotekoa: lehenengo
zenbakiaren artikulu n a g u s i a k ,
muestratarako antzean, Uppsala inguruko dizka lantegi baten rapport
bat eskaintzen digu. Bertako lan
kondizioak koplarik gabe kritikatzen dira. Lantegi hontan lehenago gizonezkoak ari ziren lanean.
Piskana piskana, gizonezkoak lantoki berrietara pasaarzi ala, haien
lekuan emakumeak jarri ziren,
aioger edo lansari askoz txikiagoekin, jakina. (Hori Suezian baino
lehenago asmatu zen Europako beste puntan. Atzeratuta gabiltzala
esango da gero!). Fabrikako sanitarioak ere jendeari eginkizun horietarakoan aguante haundia edukitzen irakasteko modukoak omen
dira. Lan pausoa oso gogorra. Horren truke kargudun txit gizamaiteek duban banatzen dituzte langileen artean buruko minarendako
pastilak. FIB-eko albistariak lantegia ikustera etorri zirenean, lantegiburutzak poliziari hotsegin zion.
Beraz, aldizkaria Iehennego zenbakia sortu ere baino lehenagotik
salakuntza ta hauziarekin jaio d a :
berriemaileak lantegira baimenik
gabe sartu zirelako. Albistariei informaziorik eman zieten langileak
kalean gelditu dira, Suezia sozialista demokratikoan.

KULTUR ALDIZKARIEN
BIZITZA

Kultur aldizkarien bizitza Suezian ere ahula eta larria da. Erresumak eutsita bakarrik iraun dezakete. Joan den urtearen azkenerantz (1971) Gobernuak 1'35 miliun koroe eman du, hogeitamar
kultur aldizkariren eralgi edo kostuak zuritzeko. Erresumak zorrak
ordaintzen dizkien aldizkaron artean dago "Bonniers litterära magasin" ere, Suezian azkeneko berrogei ure hauetako literatur aldizkari nagusia. Halare, bere gaitzaldian, "Bonniers litterära magasin"-en Zuzendaritzak aldizkaria urtero hamar aldiz ordez lau bider bakarrik ateratzea erabaki du. Estaduaren diru laguntza eta sokorri
e t a tradizioaren aipu eta guzti ere,
erremediorik gabe gainbehera doa:
aldizkariaren kostuen erdia {50 mila koroe) Estaduaren esku dago,
baina irakurleriaren urritzeak eta
argitalpen kostuen ugaritzeak, lepa
zamarretik heldu eta geroz eta larriago dabilkigu. Hau da Suezian
literatur aldizkari
ospetsuenaren
zoria une hontan. Haundia gaizki
badabil, txikiak nola dabiltzan asma diteke.
Sorpresa haundia izan da, beraz,
1972 urtearekin batera irudi-aldizkari kultural berri baten sortzea:
Folket i Bild-Kulturfront {2'50 koroe alea); hau da, herria iruditan,
kultur frontea. Sorpresa haundiagoa, prentsari sinestekotan Estaduaren diru laguntza oro arbuiatuz
hasi dela ikustean. T a sorpresarik
sorpresa Jarraitzen dugu: propaganda deiak onartzen dira, baina
artezariei iruditzen zaizkienak paper zokora botatzeko asmoz (aldizkariaren oinarriekin nolabait ados TALDE LAGUNTZAILEAK
ez balira) etai haien bila inoiz ere
ez ibiltzekotan; irakurleriaren orAldizkari honen ideia J a n Myrdainetatik bakarrik bizi nahi du;
eta urtean 23 ale baino ez gutxiago dalena da. Myrdal "Txinako hauateratzea aginduz abiatu da, Mar- zo baten rapporta" eta "Europear
ka da horixe, kultur aldizkariak muturtu baten aitortzak" liburuen
ezin superbizirik agiri diren mer- Autorea da (ez nahas Gunnar Myrkatu batetan batez ere, ta denbo- dal soziologoarekin). Myrdalen asrapasaia arinetarako irudi-aldizka- moa burutzeko eske publiko bat
rien lehian eutsi t a zaildu behar- egin zen: hilabete batzuetan 1300
herritarrek miliun erdiko baltsa
ko duelarik areago.
bildu zuten, aldizkariaren abiadarako kapital moduan. Diru emaileok elkargo batetan lotu dira e t a
legearen aurrean argitaratzaile beBORROKALARI
raiek dira. Elkargoa herriz-herri
taldetan eratu da: denetara 40 talde Suezia osoan. Taldeok ez dute
Baina ez da argitaldari eta kudirua jarri bakarrik: zabalkunde
deatzaileen adorea, kondizio hau- eta informazio bilketan ere badute
t a n norgehiagokaren merkatu bu- zereginik. Goian aipatutako disko
rrukan ekiteko, aldizkari honen lantegiaren rapporta, adibidez, Upjaiotza aipagarri egiten duena: Fol- psalako taldeak prestatua zen.
ket i Bild (FIB) aldizkariaren kon- Haundia da, nola Uppsala bezazeptu edo burutapena da interes lako herri polit batetatik, halako
gehien bizten duena. Prentsa eta gauza itsusiak jakin behar diren.
literatura guztia ari da, prozeso
Lehenengo zenbakia 120.000 ale-
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tan zabaldu da. Erdia saltzen bada
aldizkariak bere burua ongi paga
lezake. Dena den, askotxo dirudi:
"Bonniers litterära
magasin"-ek
bost mila harpidedun besterik ez
du. Hau ez bezala, halare, FIB
jende samaldarentzako aldizkari da,
ez espezializatua eta elite eskolatuentzakoa. Jendetza langileak bildu nahi ditu irakurle. Idazten ere
t a d u langilerik: lehenengo zenbakiaren editoriala 60 urteko interina batena da.

ziako porno-astekari
zabalduena
bait da. Idazle gazteek aldizkari
zaharraren izena atzera eskuetara
duten arte. Bonniersek hauzia jarri die, baina jadanik ez du asko
lagunduko.
FIB irakurleria xumearentzako
da. Kulturazko eta politikazko gaiak
iaio eta erraz etnaten ditu. Umeentzako orri askatu bat ere badu.

aparte. (Beharbada Z-Argiak ere
izanen luke noizpait?). Bertan idatzi nahi duten guztientzat irikita
dago, aldizkariaren hiru oinarriok
onartzekotan: "Eritzi eta prentsa
askatasunaren
defentsa,
kultura
herritarraren babespena eta burruka antiimperialistaren laguntza".
Suezian hiru oinarrioi, orokarki,
kontserbakor amorratuenek ez beste guztiek eman ohi diete baiezkoa.
Beraz, etorki politiko txit ezberdinetako hegats edo lumarik elkartuko da FIB-en orrietan. Lortu ere
horixe lortu nahi bait da: aldizkaria, eritzi bakarren baten organo
izateratu gabe, alde guztietarantz
libre eta kritiko izan dadila. Ez
inolako alderdiren mende eta ez
Erresumaren diru laguntzaren azpian egon nahi du, bada. Kritikarakoan ezerk ahoa tapa ez dizaion.

Asmoak sueziarrik hanitz sustatu
du zinez. Lehenengo zenbakian orri
faltaz argitaratzerik ez izanarren,
edonondik jasotako eskuidazki mordoak, hamar kilo pisatzen zuen.
Bazter guztietatik ailegatu ziren
kolaborazioak. Gehien-gehien bildu
zena: lirika. Langileek, zer bai —
eta lirika egiten dizute, behatz artean behin hegatsik hartuz gero.
Fenomeno hau Alemanian eta Sobiet Batasunean bezalaxe USA-ko
marjinatu talde eta hiripeetan ere
argi eta garbi ohartu ahal izandu
da. Arrazoiak ezberdinak izanen
dira, apika, batetik bestera: baina
badirudi, langilearen ariman, eragipen eta egoera ezberdinek ere
soinu bera ateratzen duen hari zenbait badela.
Euskal langilearen ariman oraindik doinurik atera ez duten h a riak.
J.A.

LANGILEENTZAKO
FIB ez da jendea ahaztuenik zegoela zeru oskarbitik
bapatean
eroritako oinaztarrik. Lehenengo
aldiz 1934ean deputatu komunista
batek sortu zuen, Münzensbergeren
Alemaniako "langileen irudi-aldizkariaren" antzera. Arrakasta haundia zuen urteotan langileen prentsak (Münzenbergerek lareun mila
irakurle zuen astero. Nazien ihesi
Frantziaraturik, Stalinen morroinek hil zuten). Baina fronte antifaxista bateratuaren garaian FIB
sozialdemokraten
eskutara
pasa
zen. Garai hontan FIB-ek Sueziako "langile idazleen" edo literatura
proletarioaren organo ofizial hainatsu balio zuen. Baina bigarren
Mundu Gerraren ondorenean langile literaturaren girca asko hoztu
zen. Bizitza franko eskasa eraman
ondoren, 1962an Bonniersek erosi
zuen. Erosleak aldizkariaren xedeak ez aldatzeko hitz eman zuen.
Baina "langile literatura" ulertzeko modu asko dago nonbait: gaur
behinik behin, FIB-Aktuelt Sue-
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